
Seznamu vytváří Kev a průběžně aktualizuje dle vlastní zkušenosti. Seznam vznikl i za
přispění dalších osob (HAKI, Vojta Bekárek, Ben Hrubeš), kteří mi předali prvotní informace.
Máte-li nějaké další dobré zdroje tak mi napište a já je po zhodnocení rád přidám.

Mr.Kev leather (mrkevleather@email.cz)
http://mrkevleather.cz
https://www.facebook.com/Mr.Kev.leather
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Seznam prodejců
- záměrně neuvádím až na výjimky zahraniční dodavatele, neboť pak by byl seznam

nekonečný :)

NÁSTROJE (malovýroba speciální)

Výrobce sedlářského nářadí Antonín Vítek
- výroba ukončena nebo omezena na úplné minimum

Jakub Hilmar
http://drevocajk.firemni-stranka.cz
- výrobce sedlářských svorek/koníků

Michal Molín
http://www.michalmolin.cz
- nože, hranořízky,brousky

NÁSTROJE eshopy
REMAM
http://www.remam.sk
- kompletní nabídka nařadí i dalšího materiálu (dratve, kování, barvy, lepidla, usně) včetně zanček
Tandy Leather, Fiebing's, http://www.ivan.tw, Vergaz Blanchard za rozumné ceny. Velká ochota
prodejce a aktuálně asi obchod s nejširší nabídkou v ČR/SK, jen eshop je poněkud zmatený.

http://mrkevleather.cz/
https://www.facebook.com/Mr.Kev.leather/
http://drevocajk.firemni-stranka.cz/
http://www.michalmolin.cz
http://www.remam.sk/
http://www.ivan.tw


Leatory (dříve RPSkone) - Daniela Chalupová
https://www.leatory.cz
- sedlářského nářadí a sedlářské kování od firem Tandy Leather, Weaver leather i jiné.

Euronitě
https://www.euronite.cz
- předvoskované nitě, pro ruční šití s označením SLAM, pro strojové COMBI a Filan i jiné

KDS Sedlčany
http://www.kds.cz
- nože, knejpy spíše nižší kvality

LH Shop
http://www.lh-shop.cz
- lněné dratve (i barevné), šlachy, kostní klíh, přírodní barviva aj.

Kutil Florenc
http://kutil-florenc.cz
- poměrně drahá, ale široká nabídka různých nástrojů a materiálů

VOSS Žádovice, s.r.o.
www.vosszadovice.cz
- kosti na hlazení, mosazné rožky, kroužkové vazby, kostní a kožní klih, lněné nitě, knihařské potřeby

Daniel Koza
https://www.skladkuzetvurce.cz
- mix vybavení

Ravelin shop
https://www.ravelin-shop.eu
- mix vybavení

Fine energy s.r.o.
http://www.sedlarstvi.com
- mix vybavení

Jatagan
https://www.jatagan.eu
- mix vybavení

Dva pásovci
https://www.dvapasovci.cz
- omezená nabídka kování, ale mají barvy Angelus, zipy Riri aj.

Šijeme z kůže
https://www.sijemezkuze.cz
- mix vybavení

řempo Holoubek
https://www.holoubekprotect.cz
- řezací desky na stůl

https://www.leatory.cz
https://www.euronite.cz/
http://www.kds.cz/cz/katalog/noze-remeslnicke-a-specialni.html?page=0
http://www.lh-shop.cz/
http://kutil-florenc.cz/
http://www.vosszadovice.cz/
https://www.skladkuzetvurce.cz
https://www.ravelin-shop.eu
http://www.sedlarstvi.com/
https://www.jatagan.eu
https://www.dvapasovci.cz/
https://www.sijemezkuze.cz
https://www.holoubekprotect.cz/


Šicí stroje shop
https://www.sicistroje-shop.cz
- zelené řezací podložky (dají se koupit i v různých jiných obchodech s šicími potřebami)

Leather Jan
https://www.leatherjan.cz
- nitě z Yue Fung

… a mnoho dalších prodejců

VÝROBA VÝSEKOVÝCH NOŽŮ
FORMAKO, spol. s r.o.
http://www.formako.cz/cs/

H+H metal
http://hplushmetal.cz/

Oldřich Portužák
sekacinoze@seznam.cz

Sefo
https://www.sefoplus.cz

Petr Klejna
https://noze-hell.sluzby.cz

USNĚ
- já nakupuji v Kumo, Prokuri, Strnad, leč volba dodavatele bude záležet na vašem umístění, neboť
nejlepší je osobní výběr, ikdyž dnes již není problém dodávky spedicí.

Prokuri s.r.o. - Štěpán Rind
www.prokuri.eu/

Kumo s.r.o.
www.kumo-kozeluzna.cz

Josef Strnad spol s.r.o.
http://www.kozeluzna.cz/

- kozinky, jelenice, zámiš aj.

Ali Zahid (Jarpice)
http://www.leather.cz

Toreko
https://www.torekoleather.com

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.leatherjan.cz
http://www.formako.cz/cs/
http://hplushmetal.cz/
https://www.sefoplus.cz
https://noze-hell.sluzby.cz
http://www.prokuri.eu/
http://www.kumo-kozeluzna.cz
http://www.kozeluzna.cz/
http://www.leather.cz/
https://www.torekoleather.com


Koželužna Bošany
http://bosianskakozeluzna.sk

Josef Zuch
www.josefzuch-kuze.cz

Tatraleather
https://www.tatraleather.com

Helpo kůže, Yaryfashion
https://www.yaryfashion.cz

Clavis Office
https://www.clavisoffice.cz
- kůže z maďarska, nitě

Svitap
http://www.svitap.cz
- i impregnované stanové plátno aj.

KOVÁNÍ
- dávám jen několik příkladů specializovaných prodejců, drobné komponenty můžete nakupovat i v
různých galanterních obchodech nebo eshopech uvedených výše

Zanokov
https://www.zanokov.cz/
- opaskové přezky

JK Junior
http://www.jkjunior.cz
- přezky, zapínání

Koh-I-noor velkoobchod
http://www.kin.cz/
- kování cvoky, druky, zipy

PEThardware
www.pethardware.com/cs/
- přezky, nýty, druky, plsť

Kovolitectví Toman
http://www.odlevani.cz
- zakázkové odlévání

Stoklasa
https://www.stoklasa.cz
- různé bižuterní komponenty

Jablonex

http://bosianskakozeluzna.sk
http://www.josefzuch-kuze.cz
https://www.tatraleather.com/
https://www.yaryfashion.cz/
https://www.clavisoffice.cz
http://www.svitap.cz
https://www.zanokov.cz/
http://www.jkjunior.cz
http://www.kin.cz/
http://www.pethardware.com/cs/
http://www.odlevani.cz/sluzby/sedlarske-kovani
https://www.stoklasa.cz


https://www.jbxretail.cz/
- různé bižuterní komponenty

Mr.Kev leather
http://mrkevleather.cz
- mosazné přezky pro historickou rekonstrukci

Armour and Castings
https://armourandcastings.com
- mosazné přezky pro historickou rekonstrukci (Ukrajina)

Lorifactor
https://www.lorifactor.com/
- mosazné přezky pro historickou rekonstrukci (Polsko)

BARVY, LAKY, LEPIDLA
- české barvy Cheds a Chevas jsou srovnatelné a poměrně levné. Fiebings a Eco-flo (Tandy

Leather) se dají prodává RemaM a RPSkone (jsou kvalitnější, ale dražší). Tokonole a
Angelus prodávají Dva pásovci. Další barvy typu Saphir, Giardini je pak obvykle nutno
zakoupit přímo od výrobce ze zahraničí.

Cheds – Petr Vomáčka
https://www.chedspraha.cz/
- lihové barvy na kůži

Chevas
http://www.chevas.cz/
- lihové barvy na kůži, akrylové barvy na kresby

HAKI – Jan Hnátek
http://pripravkynakuzi.shop1.cz/
- barvy na hrany, finish, zvýrazňovač vzorů značky Druchema

SIGA
http://www.e-siga.cz/cz/eshop/katalog/chlorkaucukova-lepidla
- lepidla Sigapren

STACHEMA
http://www.stachema.cz
- lepidla Unilep, Robinol

PLASTSERVIS
http://www.plastservis.cz
- lepidla Vukolep

Corium
https://www.corium.cz/
- barvy Leathers Choice

https://www.jbxretail.cz/
http://tasvice.cz
https://armourandcastings.com
https://www.lorifactor.com/
https://www.chedspraha.cz/
http://www.chevas.cz/
http://pripravkynakuzi.shop1.cz/
http://www.e-siga.cz/cz/eshop/katalog/chlorkaucukova-lepidla
http://www.stachema.cz
http://www.plastservis.cz
https://www.corium.cz/


RAZNICE
- raznice se dají sehnat různě, výrobců je mnoho, velkou nabídku má i Tandy Leather, Crafttool
(například pro skládané vzory jsou to desítky typů, dále obrázkové a písmena), koupíte tedy u
dodavatelů (RPSkone, RemaM).

Mincovna Dukát, KIPOS
http://www.mincovnadukat.cz/
http://www.kipos.cz/
- hořčíkové i mosazné raznice do kůže skladové i na zakázku

Sergey Neskromniy (Bulharsko)
https://leatherstampstools.com
https://www.etsy.com/shop/LeatherStampsTools
- mosazné raznice

Chemigrafie
https://www.chemigrafie.eu
- hořčíkové i mosazné raznice na zakázku

Stocky.cz
http://www.stocky.cz/
- levné hořčíkové raznice na zakázku

Chemigrafie
https://www.chemigrafie.eu/

Prograv
https://www.chemigrafie.eu

Ebay, Aliexpress, Etsy
- různé mosazné raznice skladové i na zakázku

OBUVNICTVÍ
Botaservis
http://www.botaservis.eshopza100.cz
- obuvnické potřeby, krabičky na lepidlo

VIGO
http://www.obuvnickematerialy.firmavigo.cz
- obuvnické potřeby

Ing. Vojtěch Lečbych
http://www.ivlecbych.cz
- obuvnické potřeby, ale také kování

Komponenty zlín
http://www.komponentyzlin.cz
- obuvnické potřeby

http://www.mincovnadukat.cz/
http://www.kipos.cz/
http://www.mincovnadukat.cz/
https://www.etsy.com/shop/LeatherStampsTools
https://www.chemigrafie.eu
http://www.stocky.cz/
https://www.chemigrafie.eu/
https://www.chemigrafie.eu
http://www.botaservis.eshopza100.cz
http://www.obuvnickematerialy.firmavigo.cz
http://www.ivlecbych.cz
http://www.komponentyzlin.cz


Komet
http://www.obuvnicky-material.cz
- obuvnické komponenty

GIMI
http://www.gimi.sk
- obuvnický materiál

PIDIGI Zlín
https://pidigi.webnode.cz/
- tužínky a jiné obuvnické materiály

VTC
https://www.vtc.cz
- velkoobchod galanterie

Miloslav Juřík
Veselá 184, 763 15 tel:725 594 926
- kopytář

Jan Křenovský
Růžová 193, 763 02 Zlín, tel.: +420 777 555 772
- kopytář

Josef Polčák
Újezd 353, 763 25, +420 603 901 122
- kopytář

Fagus Zlín
- výroba kopyt, nikoliv pro veřejnost

ŠABLONY
- http://www.larsdatter.com/pouches.htm
- mno šablon k zakoupení přes https://www.etsy.com
- nejlépe si udělat sám

EBAY, ALIEXPRESS, ETSY a jiné
Monoho nástrojů lze objednat z ebay, aliexpress, etsy (většinou přímo z Číny, Taiwanu, Pákistánu).
Některé výrobky jsou naprosto shodné se značkovými produkty. Jiné jsou horší, ale většinou
odpovídající desetinové ceně oproti originálu. Obecně doporučuji hledat spíše na ETSY, tam své
výrobky nabízí i přímo řemeslníci oproti pouze překupníkům na Ebay, Aliexpress (obecně doporučuji
tam nekupovat nic co má být extra přesné, extra ostré nebo z kvalitní oceli … to tam většinou
nenajdete). Na Etsy to funguje jinak a potkáte tam i luxusní zboží typu hranořízky Palosanto, raznice
od Sergeje Neskromnij nebo mnoho šablon ke stažení. Je to zkrátka vždy trochu loterie a o
zkušenostech. Pokud objednáváte zboží z Čínské produkce, ale chcete trochu lehce lepší kvalitu
zkuste výrobky značky WUTA (Ebay) nebo Kemovan Craft (Etsy).

http://www.obuvnicky-material.cz/
http://www.gimi.sk
https://pidigi.webnode.cz/
https://www.vtc.cz
http://www.larsdatter.com/pouches.htm
https://www.etsy.com/


Přikládám seznam některých věcí,co jsem takto zakoupil (berte jako inspiraci, co se tam dá sehnat,
nikoliv jako nákupní seznam), klíčové slovo (přímý odkaz nelze použít vzhledem k změně nabídek) a
jejich hodnocení. Drobné věci z Číny chodí bez CLA, cca 2-4 týdny od dodání, při větší částce je
nutné uhradit DPH a při ještě větší DPH i CLO. Obchodníci si velmi zakládají na dobrém hodnocení,
tedy pokud by se vám cokoliv nezdálo, doporučuji jim napsat a oni vám pošlou zboží nové nebo dají
zpět část ceny (mě nedošla zásilka, tak okamžitě nabídli vrácení ceny nebo zaslání znovu). Klíčové
obecné slovo pro hledání je “leathercraft” atp.

Leather stamps set 20pcs (350kč) – základní sada raznic do kůže (nevydrží, co orginály z Tandy, ale
na začátek dobré)
Leather Swivel Knife (100-1000kč) – nůž na vyřezávání vzorů do kůže, levné se strašně tupí,
doporučuji raději připlatit třeba za značku Kioshin aj. Doporučuji si přikoupit i Leather Swivel Knife
Sharpener (300kč) – nástroj na broušení vyřezávacího nože.
Leather Craftool Strip & Strap Cutter (500kč) – řezačka na kožené pásky, dřevěná funguje, ale na
klasickou s přítlačným válečkem to nemá, ale za tu cenu poslouží
Washable/Erasable Ink Fabric Mark Pen/Refill/Clean Pen Kit For leathercraft (180kč) – stříbrné
gelové pero a zmizík na psaní na kůži (zmizík funguje pouze na lakované usni)
Leathercraft Lacing Pony / Sewing Horse For Stitching (800kč) – mobilní sedlářský koník (svěrka),
původní páková svěrka je strašně slabá, tedy jsem byl nucen ji odstranit a nahradit šroubek a maticí
(u mne dřevěné, neb mám závitník), čelisti jsou kratší (vhodné pro šití tašvic z důvodu lepšího otáčení
výrobku, ale nevýhodné pro obšívaní opasků a šití delších švů), výborný je magnet po stranách na
uchycení jehel, leč doporučuji raději p. Hilmara a jeho výrobu
Leather Applicator edge Finisher (100kč) – nástroj na nanášení silnovrstvé barvy (Giardini, Fenice) na
hrany
Skiver Cutting Splitter, Skiving Machine (1300kč) – ruční štípačka na ztenčování kůže (na opasky) v
malém množství, stolní je samozřejmě lepší, ale dražší
Leather Thickness Metal Gauge Tester, Leathercraft Handmade Measure Tool (100kč) – měrka síly
kůže
Leather Edge tool (různé) – nástroje na leštění hran ruční i rotační
Leather Craft Stamp (70kč - 500kč) – raznice do kůže různé, ale i mosazné pro termoražbu, dokonce i
na zakázku
Leather Cutting Hammer / stamping tool (350kč) – nylonová palice na raznice
Leather Craft Pricking / Stitching Prongs (300-3000kč) – vydlice na značení stehů (kosočtverečné),
šití koženými pásky (ploché, kulaté) atp.
Leathercraft 100pcs Wool Leather dye Dauber & Finish Applicator (250kč) – vlněné aplikační kuličky
na drátku
Leather Strip Cutter (500kč) – spirálová řezačka na úzké pásky, kopie Tandy
5-In-1 Leather Groover Adjustable Stitching Crease (100kč) - hranořízek, linkovač a drážkovač,
mizerná kvalita = jen pro totální začátky (běžná cena jednoho hranořízku začíná od 500kč)
Leather safety beveler (100kč) - na kosení okrajů (hodně se ohýbá)
Leather Leathercraft Stitching U/V Shaped Groover (150kč) - drážkovač drobných rozměrů, ale
funguje
Set Spacing Wheel (150kč) - značkovač na stehy s vyměnitelnými kolečky (kopie Tandy), funguje
Modeling tool Seiwa (350kč) - modelovací hladítko
...mnoho dalších nástrojů a pomůcek

Dále se dají najít levně různé komponenty: nýty - rivet, druky – fastners, přezky – belt buckle,
mosazné – brass … zkrátka hrát si s klíčovými slovy.

Seznam kurzů a workshopů v ČR
* o kterých vím, že existují



Všechny workshopy mohu doporučit pro začátečníky a mírně pokročilé. Obsah prvního workshopu u
Hakiho a kurzu Danar je zhruba stejné, jako Kurz I u mne o alternativně ke Kurzu II zatím nevím.
Samotnou kapitolou jsou kurzy výroby bot. Všechny níže uvedené kurzy jsem absolvoval a stejně
jsem na každém našel nějakou novou informaci. Pražské kurzy jsou bohužel cenově nákladnější,
neboť jsou zde vyšší náklady na provoz dílny, je to často jejich živnost, ale nebudete litovat
vynaložených peněz.

Mr.Kev leather
http://tasvice.cz/kurzy.php
Kurz I - Základy práce s kůží (základní postupy)
Kurz II - Základní techniky zdobení kůže (techniky zdobení kůže a konstrukce výrobků)
- jednodenní kurz, 2 účastníci, místo konání Olomouc v období říjen-březen, individuální kurzy dle
domluvy celoročně

Jan “Haki” Hnátek
http://www.sedlarstvi-brasnarstvi.cz/seminare.html
- dvoudenní kurz, termíny v průběhu roku ve všední dny, 2 osoby, místo konání Praha, základy +
výroba opasku a pouzdra přímo na sedlářské dílně

Danar o.s. - Roman Alistaire
skrze skupinu https://www.facebook.com/groups/632976743497266/
- dvoudenní kurz, většinou termíny pouze na jaře každého roku, dle zájmu účastníků, cca 10-15
účastníků, místo konání Šelmberk, základy + výroba opasku se základním vybavením. Vyšší cena je
dána částečně ubytováním a stravou v ceně.

Ben Hrubeš
https://www.facebook.com/usijsiboty/
- dvoudenní kurz přímo na obuvnické dílně, termíny v průběhu roku o víkendech, 2 účastníci, místo
konání Praha, výroba bot, Ben je velmi vstřícný a milý člověk, který má obrovský přehled o výrobě bot
a jedná se o republikovou špičku oboru. Bohužel jeho kurzy jsou většinou beznadějně zaplněné na
rok dopředu.

Česká obuvnická a kožedělná asociace - Zlín
Rekvalifikační kurzy, pokud toužíte po papíru na výrobu (jinak se jedná o volné živnosti a vlastně ho
nepotřebujete). Z tohoto kurzu jsme byli bohužel někteří absolventi zklamáni.
http://www.coka.cz/informace/21-dalsi-informace/311-obuvnicke-kurzy-opet-ve-zline

Ludmila Osičková
https://www.mojerukavice.cz/
- výroba rukavic

Další zde uvedené kurzy osobně neznám, ale je kvalita výrobců je v obecné známosti:
Vlastislav Koutný
http://www.koutny-cz.cz/sevcovsky-kurz-vyroba-bot-workshop/
- výroba bot

Švienty
http://www.obuvnicke-kurzy.cz/
- výroba bot

Simona Kyseláková

http://tasvice.cz/kurzy.php
http://www.sedlarstvi-brasnarstvi.cz/seminare.html
https://www.facebook.com/groups/632976743497266/
https://www.facebook.com/usijsiboty/
http://www.coka.cz/informace/21-dalsi-informace/311-obuvnicke-kurzy-opet-ve-zline
https://www.mojerukavice.cz/
http://www.koutny-cz.cz/sevcovsky-kurz-vyroba-bot-workshop/
http://www.obuvnicke-kurzy.cz/


https://simonakyselkova.cz/
- kurz výroby z kůže pro začátečníky

Daren Hradská
https://www.atelierdareen.cz/
- výroba bot, hlavně barefoot

Kateřina Mestická
https://kniharka.cz/
- knihařství (vazby atp. nikoliv výroba z usně)

Pavla Smolinková
https://ps-dragonfly.webnode.cz
- kurzy zdobení kůže

- dále existuje kopa různých online kurzů na výrobu barefoot bot, ale jejich kvalita je často více
než špatná a technologické postupy v nich jsou tragické.

Existují i kurzy v zahraničí (většinou obuvnické), ale s těmi také nemám zkušenost. Nějaký opravdu
sedlářský kurz výroby sedla marně hledám (je to velmi náročná záležitost).

… dejte mi echo pokud víte o něčem dalším.

https://simonakyselkova.cz/
https://www.atelierdareen.cz/
https://kniharka.cz/
https://ps-dragonfly.webnode.cz

