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Baťa Young Designers’ Challenge
 Módní přehlídky a show
  Představení nejnovějších kolekcí obuvi
   Kreativní workshopy
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Kdo by nemiloval překvapení? Alespoň ta příjemná. Letošní rok se u Bati nese v duchu překvapení, 

která potěší snad všechny. Nová kampaň „Překvapivě Baťa“ představí nečekané a nové stránky naší 

značky i našich produktů. Chceme v ní ukázat, že Baťa není jen společenská obuv, klasické pánské 

polobotky nebo elegantní lodičky do práce. Baťa je totiž všechno jmenované, a ještě mnohem víc. 

Jsou to poslední světové trendy, široká škála různých typů obuvi, dětské kolekce, krásné doplňky, 

výrazné barvy i nové styly. A to vše za dostupné ceny.

A kdo jiný by mohl být tváří značky Baťa a jejím ambasadorem pro letošní rok než Taťána a Ondřej 

Gregor Brzobohatí? Pokud totiž někdo ví, jak zaručeně překvapit, pak jsou to tito dva. Ačkoliv je Táňa 

známá především jako vítězka Miss World a světová topmodelka, je to také zastupitelka českého 

neziskového sektoru v OSN, tanečnice, herečka či předsedkyně správní rady nadace Krása pomoci. 

A pozadu nezůstává ani její muž Ondřej. Výrazná osobnost české kulturní scény, vynikající hudebník, 

skladatel, textař, aranžér a také herec. Kromě své vlastní kapely se coby hudební skladatel věnuje 

také muzikálu či scénické a filmové hudbě. Oba se navíc podíleli na vývoji kreativních nápadů k naší 

nové kampani. Ondra dokonce na základě spolupráce s Baťou složil originální skladbu „In your shoes“, 

kterou můžete slyšet i v našem televizním spotu.

Naši celoroční komunikaci tvoří nejen reklamní vizuály a televizní spoty, ve kterých oba naši noví amba-

sadoři vystupují, ale i spousta zajímavých akcí. Překvapivé bylo např. otevření nového flagship store na 

pražském Andělu, kde Taťána s Ondřejem v převleku za prodavače radili s výběrem bot našim zákazní-

kům. Dále také tradiční Stylové noční nakupování, které v naší největší prodejně na Václavském náměstí 

Ondra moderoval a Táňa zde zatančila. A tím naše společná překvapení rozhodně nekončí. Dalšími 

v pořadí je Baťa Fashion Weekend, který se vrací zpět do Prahy, účast na festivalu Colours of Ostrava 

(spojená s exkluzivní kolekcí nazouváků, ledvinek a batohů) nebo 125. výročí založení firmy Baťa. Prostě 

se letos máte rozhodně na co těšit!
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ROK PLNÝ PŘEKVAPENÍ



799 Kč

521-0644



jaro / léto 2019                     5

RED LABEL

Svěží květinové vzory, nadčasová šedá i trendy žlutá vládnou letošní dámské kolekci Red Label, která je zaměřena 

na zákaznice milující nejnovější trendy a pohodlí. Po loňském úspěchu této značky se tak můžete opět těšit

na originální boty a kabelky za dostupné ceny.

- DÁMSKÁ KOLEKCE -

1399 Kč

621-2650

999 Kč

661-6615

999 Kč

621-6651

799 Kč

521-0644

999 Kč

629-9652

999 Kč

761-5626

999 Kč

621-0653

999 Kč

541-5606

999 Kč

769-9626

999 Kč

769-8641

999 Kč

629-8655

999 Kč

729-8637

999 Kč

961-9942  / kabelka

999 Kč

961-0949 / kabelka

1199 Kč

961-0948 / batoh

799 Kč

961-0943 / kabelka
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1799 Kč

723-5600

1799 Kč

723-8600

1599 Kč

623-9647

1599 Kč

623-5648

1599 Kč

623-5647

TRENDY VELUR

Neotřelé barvy, hebký velur a robustní podpatek, to je nová kolekce Trendy velur. 

Prostě všechno, co si žena může přát pro stylovou a pohodlnou chůzi.

- DÁMSKÁ KOLEKCE -

1999 Kč

693-5608

1999 Kč

693-8608



BATA INSOLIA

Choďte v lodičkách pohodlně třikrát až čtyřikrát déle. Korálově červená barva

s jemným leskem upoutá pozornost okolí a speciální patentovaná technologie sníží tlak 

na přední část vašich chodidel. Díky tomu se zlepší a vyrovná váš postoj a můžete tak 

chodit na podpatcích celý den bez ztráty pohodlí.

- TECHNOLOGIE -

799 Kč

961-8862 / kabelka

1399 Kč

764-8600

1399 Kč

761-5600

1399 Kč

721-8662

999 Kč

661-8621

999 Kč

661-8620

999 Kč

661-5620

1199 Kč

621-5655

799 Kč

961-5862

1199 Kč

621-5655
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1399 Kč

549-0636
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FASHION TENISKY

Teniskové šílenství pokračuje i letos. Pokud milujete trendy, pak tenisky s masivní podešví nesmí ve vašem 

botníku chybět. Tenisky doplňte geometrickou kabelkou v pastelové barvě a budete nepřehlédnutelná.

- DÁMSKÁ KOLEKCE -

999 Kč

961-5734 / kabelka

999 Kč

961-5752 / kabelka

999 Kč

961-7733 / kabelka

999 Kč

961-8752 / kabelka

1399 Kč

549-0637

1399 Kč

549-0636

999 Kč

641-1609

999 Kč

641-6609

1999 Kč

526-1601

1999 Kč

523-5601

1399 Kč

541-1608

1399 Kč

541-9608

1399 Kč

549-0605

1399 Kč

549-0604

1399 Kč

549-0603

1399 Kč

549-0602



1199 Kč

559-8607 

1199 Kč

969-8785, kabelka
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ESPADRILKY

Populární letní boty Espadrilky nechybí v nabídce ani letos. Charakteristickou podešev a svršek s hrubým 

textilem doplňují svěží citrónová, chladivá mentolová či blankytně modrá barva. V kolekci najdete i boho 

kabelky z přírodních materiálů.

- DÁMSKÁ KOLEKCE -

999 Kč

969-8784 / kabelka

1199 Kč

969-8785 / kabelka

1399 Kč

969-1786 / kabelka

1199 Kč

559-7607

1199 Kč

559-8607

1399 Kč

659-5600

1399 Kč

659-6600

1199 Kč

559-9606 

1199 Kč

559-5605 

1199 Kč

669-5627 

1199 Kč

669-8627 

1599 Kč

651-1600 
1599 Kč

651-6600 

1199 Kč

559-8605 

1199 Kč

669-9626 



MAXIMUM POHODLÍ.
MINIMUM VÁHY.

LEHKÁ
PODEŠEV

VĚTŠÍ
POHODLÍ

LÉPE ABSORBUJE
NÁRAZY

ITALSKÝ
DESIGN
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1399 Kč

849-9644

1399 Kč

849-7643

1399 Kč

849-2644 

1399 Kč

849-2641

1599 Kč

846-9722

1599 Kč

846-2722

1399 Kč

621-1656

1399 Kč

599-5628

1399 Kč

599-6628

999 Kč

549-9606

1199 Kč

549-5615

1199 Kč

549-8615

999 Kč

549-6606

999 Kč

549-1606

BATA LIGHT

Italský design s minimalistickým zdobením, lehký materiál podešve pro větší pohodlí a lepší tlumení 

nárazů při chůzi. To je technologie Bata Light. Zkrátka maximální pohodlí a minimum hmotnosti.

- TECHNOLOGIE -
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Text: Ing. Veronika Bartošová

TAŤÁNA & ONDŘEJ
 GREGOR BRZOBOHATÍ

TVÁŘE

ZNAČKY

BAŤA

- ROZHOVOR-
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První pár bot od Bati – 
pamatujete si ještě, který 
byl ten váš?
Taťána: „První Baťov-
ky jsem měla už v šesti 
letech. Byly to lakovky na 
malém podpatku, což mě 
bavilo, a já si připadala 
jako dáma, když to tak 
hezky a zvučně klapalo. 
Chodila jsem v nich ale jen 
svátečně. Pro vysvědčení 
a třeba na karneval.“

Ondřej: „Musím se přiznat, 
že si k věcem nevytvářím 
citovou vazbu, a tak je pro 
mě složité si na takový 
pár vzpomenout. Nicméně 
jsem velmi mile překva-
pen, kolik možných párů 
bot bych si u Bati vybral 
dnes.“

Ondřeji, které boty podle 
vás nejvíc sluší vaší man-
želce?
Ondřej: „Taťáně sluší, i kdy-
byste ji na nohu dali futrál 
od tenisové rakety. Doká-
že chodit a vypadat jako 
dáma prakticky v čemko-
liv, ale já jako muž na ni 
nejvíce miluji lodičky na 
vysokém podpatku. Dělají 
překrásnou klenbu nártu, 
a to je potom pohled pro 
bohy.“

A co vy, Taťáno? Co za 
obuv jste Ondrovi napo-
sledy pochválila?
Taťána: „Ondřej si potrpí 
na stylovou klasickou 
obuv. Má rád kvalitní boty 

a občas mám pocit, že jich 
doma má víc než já. Není 
třeba mu je chválit, on ví 
sám, že mu seknou.“

Radíte se spolu o mód-
ních záležitostech?
Ondřej: „Radíme zní asi 
příliš zainteresovaně. Ani 
jeden z nás nejsme módou 
posedlí a nejsme její otro-
ci, nicméně rádi se bavíme 
o tom, co komu sluší a 
podobně. Máme to na klid, 
nikoliv na křeč.“

Taťána: „Móda by měla být 
pro lidi a být zábavná. Jak-
mile se přetaví do obsese, 
která diktuje nekompro-
misní pravidla a podmínky, 

Poprvé v historii značky je ambasadorem manželský pár, poprvé se obě 

osobnosti představují ve společné kampani. Pro oba znamená spolupráce 

s Baťou přirozený vývoj v jejich kariéře, kdy spojení s tradiční českou

značkou, která se úspěšně dokázala prosadit ve světě, definuje jejich 

společný přístup k životu, obdiv k tradici, kvalitu a odvahu přijít s něčím 

neočekávaným. Tato spolupráce bude zkrátka překvapivá!
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je to za hranou, a to nebaví 
ani jednoho z nás. Nicmé-
ně opakem toho je druhý 
extrém, jako jsou například 
ponožky v sandálech, na což 
jsou Češi specialisté. To také 
není asi úplně v pořádku. Je 
dobré být poučený v zása-
dách elementárního vkusu 
a potom si můžete na sebe 
vzít, co chcete, ať si o tom 
kdokoliv myslí cokoliv.“ 

Baví vás společně ladit 
oblečení i v soukromí, mimo 
společenské akce? Nebo si 
držíte každý svůj styl?
Ondřej: „Jistě. Máme totož-
né spodní prádlo. Dělám si 
legraci. Ne, ono to často tak 
nějak přirozeně vyplyne, 
že jsme sladění, aniž by-
chom o tom nějak zásadně 
debatovali. U mužů je tato 
záležitost poněkud snad-
nější než u žen. Chlap má 
jeden smoking a může ho 

nosit kamkoliv pořád dokola. 
Pokud si ale žena obleče na 
každou společenskou akci 
tytéž šaty, je to bráno jako 
faux pas. Tedy asi také jak 
u koho a jak kde. Třeba na 
takovém hasičském bále v 
Chotěboři to asi tak nepro-
žívají.“

Taťána: „Souhlasím s On-
dřejem... A mimochodem, 
legraci si nedělal.“ 

Ondřej: „No a je to ven-
ku.“ (smích)

Vybavíte si, co měl ten dru-
hý na sobě, když jste spolu 
šli na první rande?
Ondřej: „Jistě, Taťána měla 
černé sáčko a pod tím 
takovou velmi šik béžovou 
blůzku a černé kalhoty, snad 
džíny. Já měl triko s Elvisem.“

Čím vás ten druhý naposle-
dy překvapil?

Taťána: „Ondřej je stále 
nějaké překvapení. Jen 
tak zničehonic mi přistane 
před nosem pugét tulipá-
nů, vymyslí výlet na víkend 
nebo připraví skvělou večeři, 
napíše mi báseň. Dělá to 
zcela přirozeně, je to v jeho 
nátuře. Ačkoliv by se to po 
čase mohlo zdát fádní, já 
jsem pokaždé překvapená 
a potěšená, jako by to bylo 
poprvé...“

Ondřej: „Dělám to zcela 
zištně, abys o mě pak hezky 
mluvila do rozhovorů.“ 

Taťána: „Tak ti to vychází.“ 

V červnu vás čeká třetí 
výročí svatby. Slavíte každý 
rok jinak, nebo už jste si 
vytvořili nějakou každoroční 
tradici?
Ondřej: „My slavíme cokoliv, 
kdykoliv. Čísla a výročí jsou 
sice fajn, ale svádí k jisté for-
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málnosti. Daleko zábavnější 
je oslavovat život, sňatek, 
lásku, zkrátka cokoliv krás-
ného, kdykoliv se vám jen 
zachce. Proč třeba ne hned 
zítra. Můžeme s Taťánkou 
oslavit, že před skoro třemi 
lety ztratila hlavu s jedním 
bláznem, co ji bezmezně 
miluje.“ 

Taťána: „K tomu není co 
dodat.“ 

Pro kreativní kampaň „Pře-
kvapivě Baťa“ jste vůbec 
poprvé spojili obě vaše jmé-
na s jedním brandem. Jaká 
to pro vás je zkušenost – 
proměnit se z manželského 
páru na pracovní tým?
Taťána: „Ne vždy se na všem 
shodneme, ale máme k 
sobě navzájem důvěru, že 
to jeden s tím druhým myslí 
dobře, takže si nakonec vždy 
vyjdeme vstříc.“ 

Ondřej: „Společně jsme už 
udělali spoustu věcí. Natočili 
klip k mé písni Identity, já 
režíroval Taťánin GEN, za-
sahujeme si různými názory 
a radami do svých prací. Je 
to pro nás docela přirozené 
pracovat jako parťáci.“ 

Ondřeji, vy jste mimo jiné 
skladatel. Je Taťána vaším 
rádcem a prvním poslucha-
čem? Pouštíte jí hudbu i 
v pracovních verzích, nebo 
vždy až hotové dílo?
Ondřej: „Ano, ona je skvě-
lý lakmusový papírek. Je 
obrovsky muzikální a slyší 
sebemenší nuance. Ona 
dokáže vždy dobře poradit, 
jestli to, co považuju za ori-
ginální nápad, jsme náhodou 
neslyšeli společně někde ve 
výtahu.“ 

V čem je naopak Ondřej 
inspirativní pro vás, Taťáno?

Taťána: „Ve všem možném. V 
názorech na svět, na lidi, na 
život. Je to Vodnář, ti bývají 
ve své vzdušné mysli velice 
otevření a přemýšliví, což je 
inspirativní. Já jsem Kozoroh a 
daleko pragmatičtěji pohlížím 
na vše kolem, nicméně je to 
daleko zábavnější pohled s 
tím Ondřejovým vodnářským 
vlivem. On zas občas rád uvítá 
kozoroží postoje, které ho 
postaví zpátky na zem.“ 

Nový spot, ve kterém jste si 
oba zahráli, je hodně hravý a 
uvolněný. Poštěstila se vám 
nějaká vtipná historka při na-
táčení? Nebo dokonce už při 
spolupráci na scénáři?
Ondřej: „Při točení spotu jsme 
se hodně nasmáli. Jeden záběr 
jsme tam jeli nesčetněkrát, a 
to potom už nevíte, co nového 
vymýšlet, tak přijdou na řadu 
kraviny. A co se scénáře týče, 
měli jsme na něm svůj podíl. 
Chtěli jsme, ať je ta kampaň 
autentická, ať jsme to my, tako-
ví, jací jsme.“ 

Můžete nám na závěr nazna-
čit, co za novinky s Baťou 
chystáte? 
Ondřej: „Máme pár nápadů. 
Já napsal pro kampaň i píseň, 
bylo by jistě fajn, kdyby k ní 
vznikl videoklip. Taťána má 
také spoustu kreativních myš-
lenek, o které se s lidmi z Bati 
dělí. Je to moc fajn spolupráce 
a cítíme se v ní zcela přirození. 
To je asi to nejdůležitější, aby 
i reklama byla co nejvěrohod-
nější, pak může mít úspěch a 
ten správný zásah. Tak snad se 
to společně povede.“ 
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POWER MELLO

Revoluční kolekce Mello je inspirovaná měkkými, lehkými a pružnými bonbóny „marshmallow“ a přináší dosud 

nepoznaný komfort. Vzduchové polštáře zajišťují pohodlný došlap, inovativní materiály vysokou odolnost.

- SPORTOVNÍ KOLEKCE-

1599  Kč

509-1236

1599  Kč

509-5237

1599  Kč

509-5236

1599  Kč

509-6237

1599  Kč

809-2235

1599 Kč

809-6235
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2399 Kč

826-3783

2399 Kč

826-2834

2399 Kč

824-6878

2399 Kč

824-6833 

DRESS MENSTYLOVÁ KLASIKA

Italský design, top materiály, zajímavé detaily. Nadčasová volba pro muže, který hledá styl a pohodlí zároveň.

- PÁNSKÁ KOLEKCE-

2399 Kč

826-9789

2399 Kč

826-5878

2399 Kč

826-3834

2399 Kč

826-3833

2399 Kč

826-2834

2399 Kč

826-3834
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Trendy proplétání

Vzdušnost a zajímavý detail proplétání se snoubí v kolekci, která nabízí volnočasové tenisky,

elegantnější semišové mokasíny i kožené sandály. Ideální boty do teplých jarních a letních dní pro milovníky trendů.

- PÁNSKÁ KOLEKCE-

1599 Kč

833-9610

1599 Kč

833-3610

1599 Kč

823-7651

1599 Kč

823-3651

1399 Kč

864-3652

1399 Kč

864-6653

1399 Kč

864-6652

1599 Kč

833-3610

1599 Kč

823-7651

1599 Kč

823-3651

1599 Kč

833-9610



999 Kč

561-8639, dámské

699 Kč

879-8625, pánské
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RED LABEL
- PÁNSKÁ KOLEKCE-

1399 Kč

829-9612

1399 Kč

829-8612

1399 Kč

829-2613 

1399 Kč

821-2608 

999 Kč

839-9604 

999 Kč

839-8603

1199 Kč

839-6605 

1199 Kč

839-2605

1199 Kč

849-9610 

1399 Kč

849-9602 

1399 Kč

849-6602 

1399 Kč

849-5602 

699 Kč

879-9625 

599 Kč

879-9624 

699 Kč

879-6625 

599 Kč

879-2624 

V loňském roce představila společnost Baťa ve spolupráci s americkou obuvnickou společností Aldo značku 

Red Label, která je synonymem pro moderní městský styl a pohodlí. V úspěšné spolupráci pokračuje Baťa 

i letos a pánská kolekce Red Label obsahuje sportovně elegantní polobotky v odstínech béžové, šedé 

a modré, ale i trendy tenisky či žabky na horké letní dny.



- ROZHOVOR-

Lake Malawi je česká, anglicky zpívající kapela původem 

z Třince. Trojice hudebníků, kterou tvoří zpěvák a kyta-

rista Albert Černý, baskytarista Jeroným Šubrt a bubeník 

Antonín Hrabal, se netají ani svými světovými ambicemi. 

V květnu 2019 budou v Tel Avivu reprezentovat Českou 

republiku na evropské hudební soutěži Eurovize se svou 

písní Friend of a Friend.

Jménem firmy Baťa a našich 

zaměstnanců a zákazníků 

bych vám rád poblahopřál 

k úspěchu v národním kole 

Eurovize 2019. Gratulujeme 

k výhře a postupu do semi-

finále této mezinárodní pě-

vecké soutěže. Můžete nám 

říct, co postup pro vaši ka-

pelu znamená?

Děkujeme moc! Těšíme se, 

že budeme reprezentovat 

Česko nejenom hudbou, ale 

i Baťovkama na nohách! Je to 

velká šance zahrát a zazpívat 

pro celý svět – Eurovizi totiž 

sleduje v přímém přenosu 

přibližně 200 milionů lidí. 

Samozřejmě cítíme i zodpo-

vědnost představit Českou 

republiku v nejlepším světle 

a tahle pozitivní písnička se k 

tomu hodí.

Řekněte nám něco o sklad-

bě Friend of a Friend. Kde a 

kdy skladba vznikla, jakou 

zprávu do světa vysílá?

Napsali jsme ji na songwriting 

kempu s Honzou Steinsdör-

ferem, který hraje na klávesy 

s Chinaski, a polským produ-

centem  Mikolajem Trybule-

cem. Dali jsme ji dohromady s 

lehkostí, bez velkých ambicí a 

já pak přemýšlel, co s ní udě-

lat. Přihlásili jsme ji do české-

ho kola Eurovize a vyšlo to. 

Písnička Friend of a Friend je 

o přátelství a o tom, jak se lidi 

poznávají díky svým přátelům 

a známým. Každý má něko-

ho, kdo ho seznámil s někým 

důležitým pro jeho současný 

život. Třeba  díky bubeníko-

vi z bývalé kapely Charlie 

Straight jsem poznal basáka 

Lake Malawi – přes přátele 

poznáš  nové  přátele...  Pa-

vel se šel jednou podívat na 

koncert svých kamarádů, kte-

ří hráli na ulici v rámci Colours 

of Ostrava. Zaujal ho tam je-

den kluk z Brna, kterého sice 

vůbec neznal, ale přesto za 

LAKE
MALAWI

999 Kč

849-9601
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ním po koncertě zašel a díky 

tomu jsem se seznámil s Je-

ronýmem, naším basákem, 

který je dneska mým hlavním 

hudebním partnerem.

V květnu zahrajete v Tel Avi-

vu. Jak vidíte své šance?

Soutěžit v hudbě je zvlášt-

ní. Při letošním předávání 

hudebních Cen Anděl řekl 

jazzman Rudy Linka, že hud-

bu dělí na tu dobrou a úplně 

úžasnou. To je krásný přístup. 

Já vidím naše šance poměr-

ně dobře, chtěl bych se do-

stat do finále a podat v něm 

dobrý výkon. Když budeme 

na pódiu sami sebou a zazpí-

vám to uvolněně a s úsmě-

vem, bude to jízda!

K  písní jste nedávno točili 

klip. Jak šlo natáčení?

Byla nám zima... (smích) Natá-

čelo se ve velké hale na bí-

lém pozadí a pak hodně v te-

rénu s fanoušky. Přitom jsem 

měl na sobě po celou dobu 

žlutou mikinu ze sustainab-

le bio bavlny, kterou mi ušila 

moje sestra Karolína Černá, 

která shodou okolností vystu-

dovala oděvní školu ve Zlíně. 

Tahle mikina je teď pro mě 

takový charakteristický kou-

sek šatníku a nosí mi štěstí. 

Klip režíruje Jordan Háj a Gi-

vinar Kříž. Napadla je hezká 

myšlenka, že budu prochá-

zet instagramovým feedem z 

příspěvku do příspěvku, jako 

kdybych procházel stěnou z 

bytu do bytu.

Kdy uvidíme klip hotový? 

Jak bude vypadat jeho před-

stavení veřejnosti?

Klip bude s jistotou venku 

10. 3. Bude mít premiéru na 

oficiálním YouTube kanálu 

Eurovize, ten sleduje spousta 

lidí, takže je to nejlepší mož-

ná premiéra. Nechali jsme 

si naposílat videa fanoušků, 

jak tančí a zpívají. Praktic-

ky všichni se tam vešli, tak-

že doufám, že nám reklamu 

udělají i oni.

Jaké máte plány? Chystá se 

nové album? Co koncerty 

v letošním roce? Kde vás mo-

hou fanoušci vidět?

Kromě Eurovize, která proběh-

ne 14. 5., zahrajeme 25. 5. ve 

třinecké Werk Aréně, 26. 5. v 

Praze na festivalu Mezi ploty, 

31. 5. v Liberci a 1. 6. na Okoři 

se Šťávou. Všechny další ter-

míny koncertů najdete na na-

šem instagramu, facebooku a 

webu lakemalawimusic.com.

A na závěr. Oblíbili jste si naše 

boty. Které typy máte rádi 

a proč? A co pro vás Baťa zna-

mená?

Nejvíc jsem si zamiloval kolekci 

Baťa Heritage. Hot Shots jsou 

super, protože je nosila kapela 

Nirvana a Bullets jsou prostě 

nadčasové a hodí se ke všemu. 

Děkujeme za rozhovor a dr-
žíme palce v  semifinále. Jak 
řekl Baťa, „Co chceš, to mů-
žeš“. 

Ondřej Cedidla,

marketingový manažer

společnosti Baťa

1199 Kč

841-9623

1199 Kč

849-1610



BATA FLEXIBLE

Zažijte pohyb bez omezení s novou kolekcí Bata Flexible. Ultra flexibilní podešev 

i speciální prvky dodávají botám ohebnost a vašim nohám maximum pohodlí.

- TECHNOLOGIE -

1599 Kč

864-6630

1599 Kč

864-6631

1599 Kč

866-3632

1999 Kč

853-8620

1599 Kč

853-9619 

1599 Kč

853-2619 

1399 Kč

763-6631 

1399 Kč

763-3631 

1399 Kč

763-8630 

1399 Kč

763-3630 

1399 Kč

563-4601

1399 Kč

563-6601

1399 Kč

563-3602

1399 Kč

563-8602

TLUMICÍ VRSTVA
ABSORBUJÍCÍ OTŘESY

PROTISKLUZOVÁ
GUMOVÁ PODEŠEV

ULTRA FLEXIBILNÍ 
PODEŠEV
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799 Kč

311-9172

799 Kč

111-2701

799 Kč

111-9701

799 Kč

121-0702

799 Kč

121-9702

799 Kč

321-6172

- NOVÁ DĚTSKÁ TECHNOLOGIE-

PRODYŠNÉ
Membrána zajišťující 
zvýšenou prodyšnost 
vzduchu.

VKLÁDACÍ STÉLKA
Vkládací stélka pro lepší údržbu.

POHODLNÉ
Komfort na každém 
kroku.
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PRO

HOLKY 499 Kč

121-9636

699 Kč

221-1631

999 Kč

466-5643

699 Kč

321-5684

599 Kč

321-1647

599 Kč

321-5640

499 Kč

161-1611

399 Kč

121-5639

599 Kč

329-9162

599 Kč

221-9615

699 Kč

461-9624

499 Kč

269-5621

599 Kč

329-7617

- DĚTSKÁ KOLEKCE -
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1199 Kč

413-2647

699 Kč

466-3610

599 Kč

111-4700

499 Kč

161-9613

699 Kč

211-2630

599 Kč

261-2650

499 Kč

361-9620

599 Kč

211-9630

699 Kč

319-9650

599 Kč

261-2650
599 Kč

261-9706

999 Kč

416-4610

499 Kč

111-9631

PRO KLUKY

- DĚTSKÁ KOLEKCE -



Staňte se členy 
Baťa klubu
a získejte vždy něco navíc.

Klubové výhody

 Poukázky za nákupy
 Sbírejte body a získejte poukázky na vaše nákupy

 Exkluzivní slevy
 Odebírejte klubový newsletter a nic vám neuteče
    
 Klubové ceny
 Nejlepší kousky z nové kolekce za zvýhodněné ceny

 Akce pouze pro členy klubu
 Stylové noční nakupování dvakrát ročně
 
 Dárek k narozeninám
 Sleva 10 % na celý nákup

 Sleva 10 % v našich opravnách obuvi
 Pro členy Baťa klubu od úrovně Silver a výše nově sleva 10 % na veškeré služby

  Zaregistrujte se ještě dnes na kterékoliv prodejně nebo na klub.bata.cz

 

 

VIP

799 Kč

889-5203

799 Kč

589-5203

  x

- EXKLUZIVNÍ LIMITOVANÁ KOLEKCE -

Pospěšte si,

dokud ještě

jsou!

799 Kč

589-1205 / 889-1205

1599 Kč

589-1317 / 889-1317

799 Kč

589-1221 / 889-1221

1599 Kč

589-1319 / 889-1319

799 Kč

589-5203 / 889-5203

1599 Kč

589-1321 / 889-1321

799 Kč

589-5208 / 889-5208

1599 Kč

589-2324 / 889-2324

799 Kč

589-5223 / 889-5223

1599 Kč

589-5325 / 889-5325



Staňte se členy 
Baťa klubu
a získejte vždy něco navíc.

Klubové výhody

 Poukázky za nákupy
 Sbírejte body a získejte poukázky na vaše nákupy

 Exkluzivní slevy
 Odebírejte klubový newsletter a nic vám neuteče
    
 Klubové ceny
 Nejlepší kousky z nové kolekce za zvýhodněné ceny

 Akce pouze pro členy klubu
 Stylové noční nakupování dvakrát ročně
 
 Dárek k narozeninám
 Sleva 10 % na celý nákup

 Sleva 10 % v našich opravnách obuvi
 Pro členy Baťa klubu od úrovně Silver a výše nově sleva 10 % na veškeré služby

  Zaregistrujte se ještě dnes na kterékoliv prodejně nebo na klub.bata.cz

 

 

VIP

na veškerou obuv značky

NORTH STAR

sleva 30 %

na nákup nezlevněné obuvi

INSOLIA

sleva 200 Kč

Pro nákup online použijte kód: insoliacz

na nákup nezlevněné obuvi

FLEXIBLE

Platnost kupónu do 30. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné 
uplatnit v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu 
není možné kombinovat s jiným typem slevy či akce kromě hodnotových 
poukázek Baťa klubu. Zboží zakoupené v této akci je možné vyměnit či 
vrátit do 30 dnů od nákupu.

Platnost kupónu do 30. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné 
uplatnit v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu 
není možné kombinovat s jiným typem slevy či akce kromě hodnotových 
poukázek Baťa klubu. Zboží zakoupené v této akci je možné vyměnit či 
vrátit do 30 dnů od nákupu.

Platnost kupónu do 30. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné 
uplatnit v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu 
není možné kombinovat s jiným typem slevy či akce kromě hodnotových 
poukázek Baťa klubu. Zboží zakoupené v této akci je možné vyměnit či 
vrátit do 30 dnů od nákupu.

sleva 300 Kč

Pro nákup online použijte kód: flexiblecz Pro nákup online použijte kód: northstarcz
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www.bata.cz

Nakupujte také ONLINE!

Zboží můžete do 30 dnů bezplatně vrátit  
či vyměnit v kterékoliv prodejně.

DOPRAVA ZDARMA při nákupu nad 499 Kč.

kontakt@bata.cz | zákaznický servis: +420 577 685 277


