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Příloha č. 2: Přepsané rozhovory s respondenty (text)
Rozhovor č.1: Respondent A - Štěpán Novák
Štepána mi doporučil kamarád Kryštof (respondent B) a sám jsem ho také viděl několikrát
prodávat na facebookových skupinách a pozoroval jeho online chování. Byl vstřícný a sešel
se semnou v nejmenované restauraci.
1. Kdo jsi, co děláš a jak dlouho už se o prodej zajímáš?
Jsem Štěpán Novák, 21 let, student práv. Mým koníčkem je už asi tři roky streetwear. Začalo
to tím, že jsem objevil streetwearovou facebook skupinu. Chtěl jsem nějak vypadat, starat se
o to, jak vypadám. Jako mladej člověk rád nakupuju, chtěl jsem nějaký pěkný oblečení a tak
jsem začal tam. No a postupně, jak jsem do toho proniknul, tak jsem zjistil, že víc, než nákup,
je tam výhodný něco prodat. No a teď po pár letech můžu říct, že se tim víceméně živim,
jelikož jsem student a sype mi to víc, než nějaká brigáda.
2. Jaký byl tvůj první kontakt s tímto oborem?
Na Instragramu jsem poprvý viděl kolekci Guess x A$AP Rocky - k tomu nebylo možný se
vůbec dostat. Takže jsem objevil tu skupinu a tam to koupil. V tý době jsem tomu ale vůbec
nerozuměl a nasázel jsem do toho strašný prachy, strašně jsem prodělal. Naivní mladej,
osmnáctiletej kluk.
3. Musí mít člověk nějaký základní přehled a sledovat aktuální dění, aby mohl dělat tuto
práci?
Myslim si, že určitě. Nějaká ta základní knowledge je důležitá, člověk musí mít aspoň trochu
povědomí o těch cenách a o tý domácí situaci na scéně.
4. Jaký je rozdíl na trhu v Čechách a zahraničí?
Hele myslim si, že v zahraničí je to o něco zajetější, ty lidi maj k tý kultuře vztah. Tady je to
taková póza. Hlavně, když se podíváš, tak z 90 % jsou to 14-18 letý kluci. Takže tady je to
takový specifický. Přecejenom, co si budem, Česká Republika oproti západu je jinde. Ale do
budoucna se to bude myslim hodně srovnávat, uvidíme, těšim se.
5. Ty se zaměřuješ hlavně na prodej jakého produktu?
Jak kdy, od všeho trochu. Mám teda hodně rád high-end věci. Takže často přes nějaký
internetový servery něco koupim a pak se to snažim prodat dráž. Vintage věci jsem si v
poslední době taky hodně oblíbil, sem tam si i nějakej kousek nechám. Furt teda nejsem jako
Alameer (respondent B), abych to na sebe tak dobře zkombinoval (směje se). Jinak od všeho
trochu.
6. Jaké jsou aktuální trendy v tomto odvětví, případně které trendy vnímáte jako důležité
pro Váš byznys?

No hele, tak nějak to úzce sleduju, ale právě za ty roky jsem se naučil jednu věc - ta cílovka,
jak už sem říkal, je 14-18 let. První věc, co ty děcka chtěj, je zaujmout. Nějakým způsobem si
vydobít to společenský postavení pomocí oblečení, protože to asi jinak nedokážou. Oni chtěj
tu značku, třeba Supreme, a aby to bylo hodně vidět.
7. Kdo jsou tvoji zákazníci a jak si je hledáš?
Já v posledním roce hodně prodávám na aukcích, protože to je nejrychlejší způsob, jak to
prodat. Já to tam hodim s tim, že to mám vypočítaný tak, abych na tom neprodělal. To
hodnotnější moc na aukce nedávám. Ale na čem vim, že vydělám, to tam dám. A jak říkám,
snažim se to hezky nafotit a udělat dobrej dojem.
8. Takže ty se zaměřuješ hlavně na český trh?
Záleží, když se mi do ruky dostane fakt dobrej kousek, kterej vim, že v ČR nedocení, tak se
to snažim poslat do zahraničí. Když to nevyjde, tak to prodám tady. Jak kdy.
9. Jaké kanály používáš k prodeji?
Tak hlavně ty facebookový aukce. Grailed taky, ale tam poslední rok už tolik ne. Potom i další
facebookový skupiny. Přes Instagram neprodávám. Abych odbočil - zakládám brand a ten
bych chtěl prezentovat hlavně na Instagramu, bude to zas něco jinýho a hrozně se na to těšim.
Takže uvidíme. Myslim si, že ten Instagram je do budoucna možná i potenciálně lepší médium.
Ale fakt nevim.
10. Jak sis hledal zákazníky za začátku?
To bylo vlastně komplet přes sociální sítě. S tou komunitou až tak osobní vztah nemám, i když
jsem si říkal, že na tom trochu zapracuju a trochu víc bych do toho proniknul. Ale jinak to
budování bylo přes ty sociální sítě, hlavně Facebook. Snažil jsem se bejt spolehlivej, prodávat,
to co ukazuju, bejt pečlivej. Poctivost základ.
11. Máš nějakou marketingovou strategii?
Musím říct, že takhle sofistikovaný to nemám (smích). Ale jak jsem říkal, snažim se to dělat
co nejlepší formou.
12. Kolik se dá přeprodejem vydělat? Měsíčně.
Je to hodně individuální, záleží, co se mi dostane pod ruku. Většinou se pohybuju kolem
patnácti až dvaceti tisíc měsíčně. Občas to je samozřejmě horší, občas lepší. Nějakej strop
mám asi padesát tisíc, ale to bylo fakt štěstí. Jako studentská brigáda si myslim, že super.
13. Jak probíhá předání produktu, poštou, osobně nebo jinak?
Jsem docala časově vytíženej, takže preferuju poštu. Někdy jsou ty kluci ale problematičtější
a chtěj osobní předání, takže pokud přijedou do Prahy, není problém. Vždycky se nějak
domluvíme.

14. Jaký mají přeprodejci vliv přímo na kulturu?
To je zajímavá otázka. Já si myslim, že díky přeprodejcům si tahle mladá generace - my můžou dovolit nějaký dražší kousky, ke kterým by se jinak nedostali. Samozřejmě v
internetovejch slevách se podaří občas něco sehnat, ale kdo v tom neumí chodit, tak to
nesežene. Já si právě myslim, že skrz tyhle přeprodejce může člověk získat něco, co opravdu
chtěl. Dřív třeba příklad Yeezy - neskutečný, co za to lidi dávali. No takže buď seženou nějaký
takhle drahý věci nebo nějaký designerský kousky zas pod cenou.
15. Jak vidíš svojí budoucnost v oboru? Jaká je tvá motivace pokračovat?
No řeknu ti, že to prodávání na aukcích je občas docela stereotypní, občas mě to štve. Ale jak
říkám, je to lepší, než nějaká studentská brigáda. Chtěl bych se určitě dál rozvíjet, začal jsem
spolupracovat se začínajícíma umělcema a chtěl bych vybudovat brand - což si myslim, že
díky tomu, že už na tý scéně nějaký jméno mám, tak pomůže jako základ. Tak na tom budu
makat a jsem zvědavej. Ale zatim ty akce fungujou, takže budu pokračovat, dokud to půjde,
ale určitě bych se chtěl rozvíjet i jiným směrem.
16. Má teda obor budoucnost? Jsou nějaká rizika, co by ho mohla ohrozit?
Já si myslim, že určitě. Rizika? To je hrozně těžký říct, já si myslim, že v Česku se kluci začali
zajímat o módu v širším měřítku teprve nedávno a myslim si, že to ještě bude gradovat.
Potenciál to určitě má.
17. Jaké by měly na tento druh podnikání dopad státní regulace, např. zdanění apod.?
No hele, to by mohlo bejt docala markantní a určitě by se to nějak promítlo. To jsem si říkal,
že když budu dělat kamennou prodejnu, jaký to má plusy a mínusy. No ale určitě by se to do
toho
promítlo
a nebylo by to nějak extra příjemný.

Rozhovor č. 2: Respondent B - Kryštof (příjmení neuvedeno)
Kryštof je můj dlouholetý kamarád a shodou okolností je to i jedna z nejzáhadnějších postav
na českém resell trhu. Nikomu svou pravou identitu tolik neprozrazuje, málokdo zná jeho
pravé jméno a jeho obrovskou sbírku vidělo jen málo lidí. Jsem rád, že mi rozhovor poskytl i
z toho důvodu, že se, narozdíl od většiny ostatních sběratelů, zaměřuje hlavně na
vintage/retro oblečení a nesoustředí se na trend. Jelikož je sběratel, zeptal jsem se na několik
otázek i z tohot odvětví.
1. Kdo jsi, co děláš a jak dlouho už se o prodej/sběratelství zajímáš? Jaký byl tvůj první
kontakt s tímto oborem?

Já jsem Kryštof aka Alameer aka vtg.praga.almo a je mi 21 let. Zajímám se o to cca od roku
2014. Ke všemu jsem se dostal sám, můj první kontakt s kulturou byly Lebrony 11 „Atomic

Orange” ze sneakavenue, to je jeden online obchod, a od tam se to nějak posunulo. Od tý
doby, co jsem je koupil, mě to začalo víc zajímat. Nejdřív jsem kupoval, pak to přešlo ke sbírání
a pak k prodeji. Já si jedu spíš vintage, ale ty boty jsou cokoliv, nejen vintage. Oblečení
vintage.
2. Jaké jsou aktuální trendy v tomto odvětví - vintage?
Každej kdo jede vintage, jede určitou sekci. Někdo jede skejťácký věci - Adio, DVS,… Někdo
zas starý Nike, adidas osmdesátky, devadesátky. Takže dost záleží, je to rozdělený. Já to tolik
nesleduju, tak moc nevim. Pro mě je nejduležitější to, co jde (smích). To, co lidi kupujou.
3. Cítíš rozdíl na trhu v Čechách a zahraničí?
Tak určitě, je to vintage, to tady nikdy moc nešlo, lidi neznaj ty ceny. Myslí si, že to stojí destët
korun
a takový věci. V zahraničí je to úplně jinak, tam to tričko může stát stovky dolarů. Ale tady se
to už postupem času dostává do popředí a lidi začínaj chápat, že to stojí třeba pětset nebo
tisíc, ne dvacku. Určitě to má co dohánět oproti zahraničí, ale cejtim zlepšení.
4. Ty funguješ teda v Čechách nebo zahraničí?
No, hlavně tady, ale i do zahraničí sem tam něco pošlu. Hlavně ale tady.
5. Jak si hledáš zákazníky, kdo jsou?
To jsou lidi působící na internetu (smích). Prostě člověk musí působit na různejch platformách
a každá z nich má daný zákazníky, uživatele. Čím víc platforem, tím víc zákazníků,
potenciálních.
6. Tak nám řekni, jaké z těch platforem ty používáš?
Hlavně facebook, ale loni jsem si udělal Instagram, i když jsem nechtěl. Byl jsem línej si tam
vytvářet tu základnu, to je otravný, těžký. Ale celkem se to povedlo. Furt je ale na čem
pracovat, chci tam alespoň 20 tisíc followers, pak to bude v klidu. Taky hodně používám
Vinted.
7. Jak sis teda budoval klientelu, proč lidi nakupují právě od tebe?
Jsem víceméně jeden z mála, kdo tyhle věci má. To byl asi hlavní důvod, taky moje v pohodě
chování. To určitě hraje velkou roli. Když se někdo chová jak kokot, tak u něj nakupovat
nechceš. Když je někdo v pohodě a tak, tak se zákazník bude těšit na další nákup. Jde o péči!
Customer service! (směje se)
8. Tak nám popiš, jakým stylem ty komunikuješ se zákazníky.
Jsem prostě sám sebou, všichni si na něco hrajou. No a tim to asi je. Jsem v pohodě, ale
nehraju si na nějakýho debílka. Snažim se všechno řešit, všechno je o dohodě.

9. Máš nějaký marketingový strategie?
Moc ne. Jako Instagram jsem zkoušel různý věci, zaplatit si promotion nebo tak. Ale že bych
to přímo nazval strategií, to asi ne. Dělal jsem to dost instinktivně. Ta klientela pak přišla
víceméně organicky. Tím, že jsem postoval, si toho víc lidí všimlo. Taky moje unikátní jméno
podle mě dost zafungovalo, že si to lidi zapomatujou.
10. Jak dostáváš produkt k zákazníkům?
Ideálně osobní setkání v Praze, ale pošta je taky řešení. Když se snima scházím, jsou ty lidi
hodně stydlivý, tichý. Ale když už mě znaj, tak jsou v pohodě. Scházim se s nima většinou na
Andělu nebo se prostě domluvíme.
11. Kolik se dá přeprodejem vydělat? Měsíčně.
Nikdy jsem to nepočítal, takže odpověď fakt nevim. Asi v řádu tisíců, max desetitisíců.
12. Jak vidíš svoji budoucnost v oboru, jaká je tvoje motivace pokračovat?
Přemýšlím o založení kamennýho obchodu a nějak to rozjet. Ale to je těžký, sehnat prostor,
veškerá režie obchodu, není to sranda. Jinak to dál pojedu tak, jak to jedu - obchod by byl
příjemná přidaná hodnota. Myslím, že to má určitě v Čechách potenciál. A motivace? No baví
mě to, sbírám to i prodávám. Baví mě to. Sbírám to. Prodávám to. Nosim to. (smích)
13. Má obor budoucnost?
Posledních pár dnů nad tim popravdě docala dost přemýšlím, jestli to půjde do budoucna. No
ale podle mě jo. To oblečení je na trendy, ale vintage by mělo vydržet.
14. Setkal ses někdy s prodávání padělků, jaký na to máš názor?
Tak určitě, to je všude. Plnej internet. Když sou lidi blbý, tak sou blbý, můžou si za to sami,
když to koupí. Není to dobrý, to jo, prodávání fejků. Každej se někdy spálí, no. Není člověk,
co by se nespálil podle mě.
15. Jaký myslíš, že by na tvůj byznys měly dopad státní regulace, jako třeba zdanění?
Tak je to normálně obchod, tak by to mělo mít daně. Každá věc, se kterou člověk kšeftuje, se
musí danit. Já to jako živnost nemám, sbírám to, a co nechci, prodám, otáčim to.
16. Jaký jsou budoucí rizika, který by tvoje podnikání mohly ohrozit?
Tak že odejdou trendy, ale nic jinýho mě nenapadá. Když trend vintage oblíkání opadne, tak
je konec byznysu.
1. Kolik máš párů bot?
V řádu stovek, dresy v řádů desítek a oblečení asi taky stovek.

2. Jak vidíš svojí sbírku v porovnání s ostatními?
Že je to tady fakt smutný. Lidi zvěřejňujou to, co je takový smutný. Sbírka, která pomalu není
ani sbírka a přitom to dělaj x let a hrajou si na OG borce.
3. Jaký mají přeprodejci vliv přímo na kulturu?
Je to součást toho, patří to k tomu. Do tohohle moc nevidim a nezajímám se o to.
4. Jak moc musí mít člověk přehled, aby se v tomto odvětví mohl pohybovat?
Tak u čehokoliv, čím se člověk zabývá, živí, do čeho je zapálenej, tak do toho musí vidět. Musí
se o to zajímat, jinak v tom bude špatnej. Znát to, pak může kšeftovat. Já tim postupem času,
jak jsem toho viděl hodně, tak jsem se toho hodně naučil. Občas se sám podívám na cenu.
Když to člověk vídá, tak to prostě přijde nějak samo. Já tu scénu moc nesleduju. Dělám to
instinktivně.
5. Jakým způsobem nakupuješ kousky do svojí sbírky?
Za tu dobu, co to dělám, jsem nastřádal různý konexe, kontakty, místa - tak to funguje. Dřív
byl suprovej Klekt. Teď Ebay, facebookový skupiny na starší věci a normální shopy na nový
věci.
6. Jak je tenhle koníček náročný časově, finančně?
To fakt netušim, kolik utratim. Nad těmahle věcma se nezamejšlim v životě. Buď na to mám,
nebo na to nemám. Když na to nemám, tak si to nekoupím. To spoustu lidí nechápe. Pak lidi
záviděj, zadlužej se nebo tak.
7. Popiš nám svůj životní styl, na čem třeba rád ještě utrácíš a kde naopak šestříš?
Hele tak já furt bydlim s rodičema, takže moc žádný výdaje extra nemám.

Rozhovor č. 3: Respondent C - Anonym
Tento prodejce si přál zůstat v anonymitě. Je to jeden z největších českých resellerů a pozná
ho asi každý, kdo se v této komunitě pohybuje. Kontaktoval jsem ho přes Facebook a po pár
zprávách souhlasil s rozhovorem přes telefon, jelikož není z Prahy, a když už se v Praze
nachází, má jeden obchod za druhým. Věk neuvedl.
1. Co děláš a jak dlouho už se o prodej zajímáš, jakej byl tvůj první kontakt s tímto
oborem?
No tak v teniskách jsem od roku 2012, poprvé jsem je objevil díky internetu a začalo to
sbíráním Jordanů, z toho to postupně přešlo do jakéhosi prodeje. Prodal jsem první pár a v tu
chvíli jsem si uvědomil, že by to byla super příležitost, si tím přivydělat.

2. Jaké jsou aktuální trendy v tomhle odvětví, jaké vnímáš jako důležité pro tebe?
Trendy, no tak přeprodávám víceméně adidas a Nike, tak čekám prostě, co vyjde a nevyjde.
Odvíjí se to od toho, jak je ten danej model limitovanej, když je to třeba kolaborace, jak ten
model vypadá. Prostě sleduju, co vychází.
3. Takže si myslíš, že musí mít člověk nějaký základní přehled a sledovat aktuální dění,
aby mohl dělat tuto práci?
No to jo, nějakej ten základní knowledge, já hlavně třeba vycházim ze zkušeností z
předešlejch let, vím, jak se nějakej model bude chovat na releasu a tim je to pro mě i trochu
jednodušší. I tak jsou ale furt nějaký překvapení, že třeba vyjde nějakej model a mám nějaký
tušení za kolik to bude a po releasu je to úplně za jinou cenu.
4. Jak dokážeš určit, kolik model bude stát?
Tyjo, nevim. Prostě intuice a snažim se to dycky vnímat jako sběratel - tu tenisku - a pak se
to taky snažim vnímat jako prodejce, žejo. A to když dám dohromady, tak mi z toho vzejde
nějaká cena. Když se ten model líbí mně, tak to většinou vždycky tak vyjde (smích).
5. Jaký je rozdíl na trhu v čechách a zahraničí?
Velkej rozdíl je především v tom, kolik jsou lidi schopný utratit, protože v Česku to prostě neni
tak žhavý, jako v cizině. Já nakupuju a prodávám v celým světě, ale zas to záleží, jak co
vychází. Protože třeba modely Off-White x Nike, který v Čechách nevycházej, ty je třeba dobrý
prodávat tady, protože je poptávka. Pak jsou zase boty, který tady jsou a relativně dobře jdou
sehnat a v cizině je to problém. Takže funguju jak v zahraničí, tak v Československu.
6. Kdo jsou tvoji zákazníci a jak si je hledáš? Jaký používáš kanály?
Teď je super kanál Instagram, tam mi lidi píšou sami, což už vychází s mýho jména, protože
mě znaj už odjakživa. Většinou se mi stává, že tě někdo kontaktuje – „Čau, můj kamarád tě
doporučil, že dokážeš prej sehnat tenisky.” - a pak už to jede. Pak se naváže vztah, vytvoří se
klientela, a teď už mám i několik lidí, co ode mě kupujou každej release. Tady v Česku. Věková
kategorie je u mě spíš 20, 25 plus. Mladší mi ani moc nepíšou, ty se pohybujou víc na
facebookovejch skupinách. Takový ty, co to chtějí víc na úrovni, mě kontaktujou
a nechtěj projíždět ty skupiny.
7. A jak sis třeba v začátcích hledal zákazníky?
Hele tady moc žádný zákazníci nebyli, ze začátku jsem to většinou střílel do ciziny, tady byla
hrstka lidí a až teď časem se z toho stal trend. Když řeknu, děti (smích), si našetřej peníze
nebo dostanou od rodičů a utratěj to do poslední koruny, to tomu hodně přispělo.
8. Máš nějakou marketingovou strategii, platíš si sponzorovaný příspěvky apod.?

Na Instagramu ano, teď jsem s jednou firmou rozjel automatizaci na Instagramu - to je takový
to volajkování a doufáš, že ti to vrátěj zpět, ale v těch číslech, co se to dělá, se to zpět vrací,
takže je to dobrý. Taky si platim reklamy, dřív na Facebooku a teď na Instagramu, to je asi to
nejlepší, pokud si někdo chce platit promo. Dával jsem taky posty jen v neděli a pondělí večer,
to je na internetu nejlepší. Takže třeba ty nejlepší kousky jsem si nechával na tyhle dva dny.
Určitě toho dělám víc, ale teď si nemůžu ani vzpomenout. Možná to dělám a ani si to
neuvědomuju.
9. Jaký všechny kanály používáš k prodeji kromě Instagramu?
No, Instagram, Facebook. Počkej, to už jsem vlastně u konce (smích). Se stálejma
zákazníkama si volám, píšu sms a s příchodem StockX si nechám nějaký věci doma třeba i
dva roky a pak to pošlu tam. Teď boty vnímám jako akcie, jsem schopnej si je nechat i hodně
dlouho, protože z toho mám dobrej pocit, vím, že to půjde nahoru a prostě čekám, až to
stoupne.
10. A ty jen nakupuješ a pak prodáváš nebo máš i zákazníky, co ti přímo napíšou, že
chtějí danou botu a tim jim pár až následně seženeš?
Jo, ale to se odvíjí podle ceny, když mě někdo přitlačí ke zdi s cenou a není tam místo pro můj
profit, tak to nejde. Hodně těhle sháněček, tak 70 %, nedopadne. Protože ta cena na to
shánění je tak nízká, že to nejde. Ale záleží, kdo to je, když ho znám, tak záloha není potřeba.
Když ne, tak chci určitě nějakou zálohu předem. Asi bych řekl, že v určitejch odvětvích je tohle
shánění normální.
11. Kolik se dá přeprodejem vydělat? Měsíčně.
(smích) Tohle jsem ještě nikomu nikdy neřekl a asi to ani neplánuju. Ale záleží dost, jak se
tomu kdo věnuje. Znám lidi na Youtube, který do videa řekli, že si vydělali na jednom releasu
Yeezy Boost 500 Blush, tak frajer řekl, že si vydělal 150 tisíc dolarů. Já se tomu snažim
věnovat dost, podnikám v tom vlastně, už ani nechodim do školy, takže se tomu věnuju, co se
dá.
12. Takže to máš v podstatě jako full-time práci, dalo by se říct?
Jo, je to full-time job, můžu potvrdit, že se tim uživit dá. Ve finále je to práce jako každá jiná,
já tim strávim desítky hodin denně a probouzim se i usínám s telefonem v ruce a je to více
méně práce u počítače nebo práce s balením tenisek. Občas jdu do terénu, ale to fakt jen
občas.
13. Takže spíš to teda posíláš jen v balíkách nebo si s lidma děláš i osobní schůzky?
Hele takhle, jezdim do Prahy 2x týdně a když tam jedu, tak je to narvaný. Ať už to je prodej,
výkup od lidí apod. To je vlastně jediný. Ještě chodim 2x denně na poštu. Jinak je to práce za
počítačem. Když už se s lidma scházím, tak jsou to většinou stejný místa, aby to bylo mezi
hodně lidma, protože už jsem slyšel nějaký případy, kdy došlo k nějakejm problémům. Ještě
jsem s tim problém neměl ale nikdy. Že by mě někdo chtěl okrást, to ne.

14. Jak vidíš svojí budoucnost v tomto oboru, jaká je tvá motivace pokračovat?
Tak, na rovinu. Takovýto sneakerheadství mě už nějak omrzelo, protože jsem si víceméně
koupil všechny modely, co jsem kdy chtěl. Ještě teda chybí čtyřky Eminems. A co se týče
resellu - dokud to půjde, tak to budu dělat. Vytváří se furt nová konkurence a vstupuje do toho
strašně moc lidí a komunita se celkově zvětšuje. Takhle, chci si na tom vytvořit nějakej kapitál,
a když už by to mělo skončit, tak ten kapitál mít a posunout ho do něčeho dalšího. Už i teď
zkoušim jiný odvětví, abych měl nějaký zadní vrátka.
15. Takže si myslíš, že to má budoucnost?
Učitě, věci se budou nosit dycky, to se nezmění, a lidi chtěj odjakživa nosit hezký věci. Spíš
to záleží na těch značkách, aby to nějak nepodělali nebo tak. Supreme třeba aby nezačalo
vydávat obrovský kvantity nebo tak. Takže jediný budoucí rizika asi zvětšená kvantita
produkce věcí, co by měly bejt limitovaný. Jinak asi fakt nic. Tohle neni elektronika, takže ani
nějakej vývoj se nedá moc brát v potaz.
16. Jaký mají přeprodejci vliv přímo na kulturu?
Já si myslim, že je to nezbytná součást toho celýho, protože nebejt resellu, tak by ty tenisky
podle mě nefungovaly tak, jak fungujou teď. Podle mě je to fakt důležitá věc, aby vznikali i ti
sběratelé a tak. Díky resellingu vzniká poptávka a některý boty se stanou limitovaný jen díky
tomu, že maj přeprodejní hodnotu a jsem si 100 % jistej, že některý lidi si ty boty kupujou jen
kvůli tomu. Že prostě v hlavě maj, že je to limitovaný a třeba se jim to ani tolik nelíbí. Je to
taková demagogie, neuromarketing (smích). To je takový to, že jdeš do alberta a jdeš pro
vodu, kterou maj v regálech až vzadu a ty, jak jdeš kolem všeho, tak si nakonec koupíš i to,
co si nechtěl. Tak tohle funguje stejně.
17. Jaké by měli podle tebe na přeprodej dopad státní regulace, třeba zdanění?
Já si myslim, že záleží na každym, jak je svědomitej. Já třeba podnikám od roku 2015 a mám
na to účetní a všechno. Je to stejný, jako když máš třeba bazar nebo směnárnu - vypisuješ
doklady s lidma, že si od nich koupil tenhle pár, dáš si to do účetnictví a je to byznys jako
každej jinej. Nevim, jak by tomu pomohla státní regulace nebo tak. Ale určitě by to asi bylo
zajímavý, pro nějakej finanční úřad nebo tak. Ještě furt mi lidi říkaj „Ty prodáváš tenisky?!” a
myslej si, že je to dost zvláštní. Jak řikám, já podnikám od roku 2015 a vim, že jsem jeden z
mála, co má na tohle vůbec živnosťák, většina ho ani nemá a prodávaj ve velkým.

Rozhovor č. 4: Respondent D - Johnny Majestic
Johnny Majestic (přezdívka) je můj dlouholetý přítel. O oblečení a tenisky se zajímá už
nějakou dobu a ve své sbírce má kousky dosahující ceny přes několik desítek tisíc korun,
proto jsem se s ním sešel v jeho studiu (je i vášnivý hudebník, má vlastní kapelu a ještě k
tomu i sólový rapový projekt), aby mi pověděl něco více o prodeji, sbírání a jeho pohledu na
věc.
1. Tak se nám prosím představ a řekni, jak dlouho se zajímáš o sběratelství a prodej.

Já jsem Johnny Majestic, je mi 20 let a o sneakers a resell se zajímám tak od konce roku 2013
nějak. Začal jsem seskupováním všech možnejch bot v tý době. Teď se už spíš soustředim
na hezčí a vzácnější věci, co můžu sám nosit. S těma botama tak trochu čekám, občas hodim
něco do Flight Clubu a tak.
2. A jak ses k tomu dostal?
Tyjo (dlouho přemýšlí). Vim, že první boty, co jsem si takhle kupoval, byly 2013 Bredy, co
vyšly. To je nejvíc OG Jordan, co existuje. Pomatuju si, že v tý době, jsem vstal ráno, jel do
Footlockeru a nebyl limit na jednoho člověka a já skoupil všechny páry, co tam zbyly. Neměli
mojí velikost, to mě nasralo, ale koupil jsem jiný dvě a to byla asi první bota, co jsem koupil.
Od tý doby jsem začal každej měsíc koukat na ten nejlepší release a kupoval jsem to hlavně
online a pak jsem hledal v Čechách a na Slovensku v obchodech nějaký modely, který byly
třeba tady ve slevě, ale v Americe se prodávaly ve dvojnásobný ceně. Myslim, že jsem koupil
asi tak půlku Streetsportline někdy v roce 2014 (smích).
3. Jak ses vůbec začal zajímat přímo o oblečení a boty, pomatuješ si ten moment?
Já jsem dřív byl metalák (směje se), pak jsem se začal víc zajímat o hip hop culture, o
streetwear, Supreme a takový věci. Začalo mě to bavit a tak jsem to začal sledovat a nosit to.
Takže asi nějak sám od sebe, nikdo mě k tomu nedovedl.
4. Jaký je rozdíl na trhu v čechách a zahraničí?
V Americe, kde samotnej trend resellingu vzniknul, za posledních pár let reselling trochu
upadá, jdeš tam třeba do Footlockeru a jsou tam furt ještě nějaký limitovaný Jordany z releasu
předešlýho měsíce. Hlavně ale u většiny bot klesla resellová hodnota, ty částky za většinu
kousků už nejsou tak astronomický. Zase ale přešel zájem z těch Jordanů atd. na věci s víc
high fashionovou náturou, jako třeba Off White nebo Yeezy. V Česku je to celý trochu
opožděný a tady naopak rostl reselling přesně v dobu, kdy v Americe klesal, přijde mi ale, že
tim, jak se urychluje doba tak jsou ty rozdíly pořád menší a všude to začíná fungovat dost
podobnym tempem.
5. Jaké jsou nějaký aktuální trendy v tomhle odvětví, jaký jsou pro tebe důležitý?
Tak já se dycky snažim přijít s něčim trochu novým, brát věci, ve kterých se vyznám líp, než
jiný lidi a ty elementy toho vnášet i do svejch outfitů. Většinou se nesnažim úplně držet trendů,
spíš to nějak hloubějš analyzuju, nějaký ty aspekty toho, co lidi nosej a koukám se na to jiným
pohledem.
6. Ty teda nemáš reselling jako tvůj hlavní byznys? Jaký máš vztah k prodeji?
Vlastně můj původní plán byl hlavní byznys, ale furt mám nějaký boty, který jsou hrozně starý
a tak čekám na správnou chvíli. Taky se stalo, že jsem koupil hrozně moc bot tady, ty jsem
převezl do Ameriky, protože jsem napůl američan, takže mám i kde bydlet tam (smích). No
takže jsem jich hrozně moc odvezl tam a v ten moment přibližně začala cena bot v America
klesat a v Česku stoupla, což byl docala nešťastnej krok. Takže tak postupně je reselluju,

koukám, co zrovna má nějakou okej resell cenu a to hodím do toho obchodu. Mám teď takovou
zásobu, který se pomalu zbavuju.
7. Takže si udržuješ nějakou knowledge? Jak moc si myslíš, že člověk, co prodává,
musí vědět a sledovat dění v této oblasti?
Tak jestli v tom chce člověk fakt bejt a vydělávat, tak musí sledovat ty release, co jsou furt
každej týden a měsíc, ale to je už teďka jednoduchý s internetem. Máš všude furt alerty o tom,
co a kdy má vyjít a pak jde jen o to si to vyklikat nebo vystát frontu.
8. Kdo jsou tvoji zákazníci, jak si je hledáš?
Já právě hlavně co používám a to byl můj plán na začátku, jsou consignment shopy, který
jsou velký v Americe, tady už to začíná taky. Tam dáš svojí botu a ten obchod si z toho bere
nějaký malý procento a ty jí tam prodáš. Prodává se to tam za větší cenu, než kdyby to člověk
prodával osobně nebo třeba přes ebay. Já jsem to bral jako jednodušší formu prodeje, než se
furt s někým domlouvat a dělám i jiný věci, tak jsem tim nechtěl zahlcovat všechen svůj čas.
Hlavně teda Flight Club.
9. Jaké kanály, kromě consingment obchodů, používáš k prodeji?
Pro analýzu, kolik věci stojí, se koukám na StockX. Osobně se s lidma scházim fakt výjimečně,
spíš, když mi někdo přímo napíše, že chce určitou věc. Maximálně občas ještě nějaký
convention, když je u nás, tak dám pár lidem, co tam maj stánek, svoje věci a ty mi to tam pak
prodávaj.
10. Kolik se dá přeprodejem vydělat? Měsíčně.
Myslím, že teď míň, než dřív. Dřív měly boty i dvojnásobnou nebo trojnásobnou cenu. No a
teď, jak to dělá hodně lidí, tak to trochu klesá, ale víc lidí se na to soustředí a kupujou víc věcí.
Takže je to teď spíš o kvantitě, než vzrůstu ceny. Kolik si vyděláš záleží na tom, jak dlouho
stojíš ve frontách a co si kupuješ za boty. Myslim, že nějakej plat na živobytí, když na tom fakt
děláš, tak jde.
11. A ty stojíš fronty, nebo jak nakupuješ?
Fronty jsem stál párkrát, většinou jsem ale šel na nike.com nebo jinou stránku a tam jsou
virtuální fronty, kde čekáš, až přijdeš na řadu. Už několikrát jsem takhle jen dvě hodiny koukal
do počítače a čekal, až se tam objevim a pak to hned člověk musí hodit do košíku a pak to
teda jako má, utratil 200 dolarů za botu (smích).
12. A jakou ty třeba vidíš nějakou budoucnost v tomhle oboru, jaká je tvoje motivace
pokračovat?
Tyjo, já to teďka beru spíš jako takovej side hustle. Spíš se teďka soustředim na věci, co se
mi líběj, nemá je úplně každej, třeba věci jako BAPE Air force a Warren Lotas Air force a
všemožný věci, co mi přijdou cool. Když mám možnost, tak samozřejmě něco na prodej
koupím. Hlavní motivací je to, že miluju tenisky a oblečení.

13. Jakou myslíš, že má reselling budoucnost?
To záleží, je dost možný, že je to teďka na vrcholu, nebo už i bylo. Snad už přešlo to, že se
lidi střílej kvůli botám. Ale nevim, myslim, že to začne zas klesat. Teď jsem třeba viděl studii,
že second handy stoupaj. Myslim si, že už ani na Supreme, ty produkty, nejsou tak rychle
vyprodaný a není to tak šílený. Stala se z toho dost taková mainstreamová věc si myslim.
14. Jaký mají přeprodejci vliv přímo na kulturu?
No pro ty firmy je to na jednu stranu dobrý a na jednu stranu špatný. Sice se jim prodá všechen
produkt dost rychle a je to reklama, ale půlku peněz, co se zde vygenerujou, vydělávaj ty
reselleři a ne ty značky, co to vytvářej. Ale tak reselleři si sami tvořej ten hype kolem toho,
takže je to asi docala zasloužený.
15. Jaký by měly na tento byznys dopad nějaký statní regulace, jako zdanění apod.?
Já vim, že když jsem převážel hodně bot, tak jsem si říkal, jestli zaškrtnout v letadle, že vezu
merchandise. To je asi u všeho, co se převáží. Ale u těch bot je to asi dost o tom, jestli to
přiznáš nebo ne.
16. A vidíš třeba nějaký budoucí rizika, která mohou reselling ohrozit?
To, že to lidi přestane zajímat a začne se nosit něco jinýho, to je asi jediný co mě napadne.
17. Máš/měl si nějakou marketingovou strategii?
Určitě, ale to byl trochu problém, protože hodně bot začalo klesat v ceně, když jsem si myslel,
že budou stoupat. Protože dlouho stoupaly a pak začaly klesat, tim pádem jsem hodně věcí
prošvihl, že začaly bejt běžnější. Zas teďka jsem vytáhl pár bot, který jsem koupil za dost,
přesněji Supreme Foamposites, který se prodávaly asi za 500 dolarů a teď se prodávaj asi za
1000 dolarů. Takže ono se to všechno nějak hejbe, není to úplně jasná křivka u všeho. Člověk
to musí vychytat.

Rozhovor č. 5: Respondent E - Mikuláš (příjmení neuvedeno)
Mikuláše jsem často vídal na facebookových skupinách, jak prodává po velkých objemech
kusů, z čehož jsem usoudil, že se prodeji věnuje pravidelně. Po rozhovorech s pár zákazníky
mi to bylo i potvrzeno, že je jedním z největších prodejců u nás a mnoho lidí od něj nakupuje.
Domluva trvala něco přes týden, nakonec mi vyšel vstříc a uskutečnili jsme videohovor, který
byl velmi příjemný.
1. Krátce se nám představ, co děláš a jak dlouho už se zajímáš o prodej oblečení a bot?
Já jsem Miki, je mi 20, prodávám tenisky, oblečení, všechno možný, hype věci, high fashion
věci a i nějaký general releases. Zajímám se o to 6,7 let, zhruba od 12 let.
2. Tvůj první kontakt s oborem, módou obecně?

Já jsem začínal na hypu snapbacks, když začínaly, sbíraly se, těma to začalo, začal jsem si
je kupovat i přeprodávat, protože i v tý době byly nějaký vzácnější kusy. No pak to přešlo na
tenisky, snapbacky jsem odstavil a jely tenisky a oblečení. Takže první kontakt hlavně asi díky
serveru Snapbacks.cz.
3. Jaké jsou aktuální trendy v tomhle odvětví, který ty třeba vnímáš jako důležitý pro
tvůj byznys?
Já jsem se nad timhle zamejšlel a zjistil jsem, že je vlastně dobrý, že tohle nemusim řešit,
jelikož za mě vlastně vytvářejí ty trendy přímo ty značky. Takže prodávám to, co letí. To, co
hajpujou ty značky. Momentálně asi nejvíc chunky shoes, Balenciaga. Záleží, co myslíš,
nějakej high fashion? Já sleduju všechno možný.
4. Takže máš pocit, že aby člověk mohl prodávat, potřebuje se orientovat a sledovat
danou kulturu?
Tak je to dobrý, ale znám spoustu lidí, který to dělaj čistě jen pro peníze a nezajímá je to. Znaj
ceny, věděj co se dá koupit, co ne a ani tu módu moc neřešej a dělaj to fakt jen kvůli penězům.
Takže je asi dobrý to vědět, ale ne zásadní.
5. Vnímáš rozdíl na trhu mezi ČR a zahraničím?
Tak určitě je to jiný v Americe, v Asii, lidi tam chtěj něco jinýho, jiný ceny. Sou různě limitovaný
releases jen pro určitý regiony. Teďka třeba nový Yeezy pro určitý regiony. Takže třeba ty
evropský chtěj víc v Americe, Asii a opačně. V tom je ten rozdíl, jestli to vyjde tam, tak to má
větší resell value tady apod.
6. Zaměřuješ se jen na Čechy nebo prodáváš i do zahraničí?
Dřív jsem prodával i do zahraničí dost. Teď občas jen nějaký high fashion věci, o který třeba
tolik lidí nemá zájem, tak když se mi to dostane do ruky, tak to prodám třeba přes Grailed. Ale
víceméně 80 % věcí prodám v Čechách.
7. Kdo jsou tvoji zákazníci, jak si je hledáš?
Funguju hlavně přes internet, přes facebookový skupiny. Pak funguju hodně i na bazarech,
jako je Vinted. Takže si zákazníci najdou mě spíš - vědí co chtěj, já to dám na nějakou
platformu a oni si to najdou. A mý zákazníci jsou kluci 15-20 let.
8. Máš nějakou marketingovou strategii?
Určitě, tim, jak to dělám dlouho, tak vim, kdy je dobrý přidat - v neděli je to dobrý. Zamejšlim
se nad tim, ale zas tolik to neřešim. Tim, jak to nemám tolik ani kde uplatňovat, jelikož jedu
přes internetový platformy, kde dělat nějaký kampaně není důležitý. Když jsem začínal, tak to
bylo s těma snapbacks a šlo to ruku v ruce s těma skupinama. Možná nějaký Aukro, Bazoš,
ale tam to tolik nejelo - takže hlavně Facebook skupiny.

9. Takže kdybys měl vyjmenovat ty jednotlivý kanály, jaký to jsou?
Sociální sítě a přeprodejní servery jako je Vinted, Grailed, možná Ebay. Občas používám i
StockX.
10. Jak k zákazníkům dodáváš produkt?
V Čechách, když je možnost, tak většinou osobní předání, buď v Praze, nebo tam, kde bydlim.
Do Prahy jezdim jednou týdně. Jinak funguju přes českou poštu, přes tu posílám i do zahraničí.
Ale od novýho měsíce zdražila, takže přemejšlim nad jiným odesílatelem teď, jelikož to bylo
dost razantní.
11. Jak probíhá osobní setkání?
Úplně jednoduše. Prostě přijdu, čekám, máme domluvený místo, zákazník přijde, řeknu „Čau,
jdeš si pro tenisky?” Občas se stane, že třeba oslovim někoho jinýho omylem, když je to první
obchod s daným člověkem. Když si nejsem jistej. Zkusí si tenisky, řekne, jestli je chce nebo
nechce a jdem si po svým. Trvá to většinou dvě minuty max.
12. Setkal ses někdy s tím, že by tě chtěl třeba někdo okrást nebo tak?
Poslední dobou se to hodně řeší, když jsem začínal, tak se mi to stalo no. To jsem byl ještě
hodně mladej a jednou se mi dokonce stalo, že mně takhle okradli týpci o Versace mikinu, což
v tý době bylo nějakejch 7 tisíc, to mi bylo třeba 15 a dost mě to vystresovalo. Od tý doby si
hodně dávám bacha a díky tomu, že mě hodně lidí zná, snažim se, aby se přizpůsobili mě aby přišli tam, kam chci já, aby poslali peníze předem, když něco měníme, aby on poslal dřív.
Snažim se vyhejbat možnostem ojebu.
13. Kolik se dá přeprodejem vydělat? Měsíčně.
Tyjo, tohle nechci říkat zrovna. Záleží na tom, jak se každej snaží. Znám lidi, co s tím živí.
14. Jak vidíš svojí budoucnost v oboru, jakou máš motivaci dál pokračovat?
Určitě. Já teďka dodělávám školu, budu maturovat, dělal jsem nástavbu. Po škole si chci
udělat normální e-shop, možná i shop. Já bydlim v Hradci, takže třeba i nějakej malej obchod
tady. Motivaci nevim, baví mě to, baví mě to celou dobu. Dokud bude co resellovat, budu to
dělat. Chvílema jsou i měsíce, kdy nic není a chvílema je to dobrý.
15. Má obor budoucnost teda? Jsou tu nějaká rizika, co ho mohla ohrozit?
Těžko říct, nedokážu odhadnout. Kolikrát to vypadalo, když třeba upadávaly Yeezy a přestaly
se prodávat nad cenou a vypadalo to, že to upadne, ale pak to zase šlo nahoru. Chvílema to
na nějakou dobu upadne a pak to zas jde nahoru. Dlouhodobě si ale nedovolim říct. Ale jestli
já nepojedu tenisky, tak budu přeprodávat něco jinýho prostě.
16. Jaký mají přeprodejci vliv přímo na kulturu?

Dřív to hodně lidí hejtovalo, neměli je rádi, že jim všechny páry vyžrali, vykoupili. Obchody je
neměly rády. Poslední dobou mi ale přijde, že je to součást tý kultury, že vlastně tvořej hype
těm věcem, žejo. Ty věci by neměly takovou hodnotu, kdyby reselleři nebyly, takže to možná
celý vlastně vytvářej oni. Ten hype a sekundání trh tenisek. Pro ty značky je to určitě pozitivní,
dělaj jim hype a to samý asi i pro komunitu.
17. Jaký by měl podle tebe na ten byznys dopad státní regulace prodeje, jako třeba
zdanění?
Tak jako to se děje no. Lidi by to měli danit a je to na každym, jak to dělá. Je nějaký riziko, že
se na to u některejch větších lidí přijde, když nedaní. Je to jako každej normální byznys, co se
má danit, ať si každej dělá, co chce. Někomu to vyjde a někomu ne. No ale obecně si myslim,
že to moc lidí nedaní, co se týče skupin a tak.

Rozhovor č. 6: Respondent F - Dominik Švehla
Domika jsem objevil díky rozhovoru na Youtube, kde přímo popisuje, jaké je to být resellerem.
Napsal jsem mu na Instagramu a dalo by se říct, že se hned ozval zpět. Byl velmi ochotný a
během pár minut jsme si domluvili rozhovor přes Facetime, jelikože je ze Slovenska a osobní
setkání by bylo těžké v nejbližší době domluvit. V domluvený čas jsem mu zavolal s
připravenými otázkami a nahrávacím zařízením. Byl milý, ochotný a na vše odpovídal se
slyšitelným zájmem a velkou zkušeností z oboru. Dokonce mi ještě posléze doporučil další
prodejce, které mám zkusit kontaktovat.
1. Krátce se nám představ a přibliž nám, co to znamená se živit resellingem.
Ahoj, jmenuju se Dominik Švehla a jsem student vysoké školy. Živit se resellingem znamená
živit se nákupem a zároveň prodejem produktů na sekundárním trhu. Ať už je to oblečení nebo
boty, které rostou na hodnotě.
2. Jak dlouho už se o prodej zajímáš, jaký byl tvůj první kontakt s tímto oborem?
Bylo to takové přirozené. Začal jsem se zajímat o módu a postupně to šlo ruku v ruce. Je to
tak 4-5 let dozadu, kdy jsem s tím začal a postupně se to jen vyvíjelo, nabalovalo a zvětšovalo.
3. Takže jsi k tomu přišel nějak organicky, ta vášeň vyplynula z toho, o co si se zajímal?
Ano, jak jsem se o to zajímal, tak se to v podstatě nabalovalo, vytvořil se zde nový svět, nebo
teda segment - sekundární market.
4. Je těžké se na tomto poli prosadit? Musí toho člověk hodně znát, aby mohl tuto práci
nějak kvalitně dělat?
Podle mě prvotní záměr je určitě mít nějaký knowledge, co to je, odkud to je, proč to vůbec
začalo a proč tyto produkty vůbec mají hodnotu a proč o ně mají lidi zájem. Druhotně je
potřeba znát celý market a celé spektrum - o co mají lidi zájem i na sekundárním trhu, nejen
na tom primárním. To se bavím jen o retail storech - dejme tomu, nějaké Jordany budou určitě

zajímavé na sekundárním trhu, přičemž nějaké Airmaxy, kterých se retailově vyrobilo dva
miliony - ty už nebudou mít cenu na sekundárním trhu.
5. Jaké jsou aktuální trendy v tomto odvětví a jaké ty vnímáš jako důležité pro svůj
byznys?
Tyto trendy jsou strašně pohyblivé, sinusoida jde nahoru dolů a rozhodují malé detaily. Jde
hlavně o kvantitu, v jaké je produkt vyroben a pak kdo produkt nosí. Velmi dobrý marketing je
dát produkt na nějakou známou osobnost - ať už rappera či jinou celebritu. A jakmile začnou
značku nosit, boom půjde raketově nahoru. Například v New Yorku jsem viděl značku
Chinatown Market - značka, co udělala i kolaboraci s českým The Streets. A jde o to, že to
nikdo neznal, je to obyčejná „Čínská tržnice” nápis a smajlík, ale jde o to, že to začali nosit
známý lidé a tak to nabralo boom celosvětově. A teď už si to objednávají všichni retaileři, ať
už v německu nebo u nás.
6. Cítíš nějaký rozdíl na trhu mezi Československem a zahraničím?
Určitě ano. Tady je velký problém - Já osobně v Česku a na Slovensku vůbec neprodávám,
jen nakupuji, protože ten trh je strašně problémový a naše komunite je hrozně mladá. Tím, že
to zde začalo velmi nedávno, tak těm lidem, co se o to zajímají, není 20-25, ale ta největší
skupina je ve věku kolem 13-17 let, bych řekl. To je dost zajímavé a dle mého je to ve světě
takový unikát, protože to nikde jinde tak není, že to jádro tvoří takhle mladí lidé. Tím pádem je
strašně těžké se s nimi dohodnout. Jak zaplatit, sami často nemají peníze, když jim není 15,
tak nemají ani kreditní karty, musíte posílat na dobírku,.. Už se mi párkrát stalo, že ode mne
nějaký mladý chlapec koupil věc a ať mu to pošlu na dobírku - to mi trvá 7-14 dní dokud
nedostanu peníze. No ale velmi mne prosil - za tři dni mu to přišlo a on mi píše, že dostal
pětku a máma, že mu peníze nedá - takže já jsem čekal další tři týdny, než se mi ten produkt
vůbec vrátí. Toto mě strašně demotivovalo prodávat v našich končinách.
7. Řekl jsi, že Čechách ani na Slovensku neprodáváš, kdo jsou tvoji zákazníci a jak si je
hledáš?
Tak já mám víc druhů prodeje. Zaprvé Klekt a StockX - platformy, kde se scházejí kupci a
prodejci. Zde si můžeš rozkliknout nějaký produkt, například Jordany 1 - prodejce určí cenu,
kupec určí cenu, kolik je ochotný dát a v pomyslném středě se to střetne a tam i vidíš, kolik
člověk dostane jako payout. Zadruhé moje kontakty po celém světě, ať už v Asii nebo Americe.
Když mám nějaký luxusnější produkt, který je těžce dostupný, tak jim napíšu, jestli o to nemají
zájem či nemají kupce. Když do 2-3 dnů neodepíšou, zájem nemají, ale většinou zájem mají
a já to přepošlu, ať už Hong Kong, Taiwan či Spojené státy. Zatřetí consignment - posílám do
Ameriky, ať už do Stadium Good nebo do Flight Clubu - tam pošleš tenisky a oni si vezmou
nějaké fees za prodej. To je skvělý způsob díky tomu, že zde nakupují slavné osobnosti, takže
ta cena je tam hodně vysoká. Zároveň tam Complex dělá svoji show „sneaker shopping” takže je o to hned vyšší zájem. Také je to i turistická atrakce, myslím, že právě Flight Club se
stal 4. nebo 5. nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v New Yorku a přitom je to obchod, takže
asi tak.
8. Máš nějakou marketingovou strategii, podle které si hledal/hledáš zákazníky. Podle
čeho si přímo jednotlivé kontakty hledáš, jak si vybudoval ty svou síť.

Když jsem začínal, tak jsem pracoval hlavně na Facebooku, jelikož StockX neexistoval.
Existovala skvělá platforma Klekt - můžeme to přirovnat k „bazoši” na tenisky a oblečení. Tam
jsem začal, bral sem si zde kontakty na lidi, čísla, WhatsApp, Instagram a tím jsem si udělal
nějaké vlastní portfolio. Postupně se to nabalovalo a nabalovalo. Pak jsem byl také u zrodu
instagramové platformy Tuzex, kde jsem vymyslel marketingovou strategii tím, že jsem věděl,
že největší návštěvnost na internetu je v neděli kolem osmé, deváté hodiny večer, takže jsem
si řekl, že věci budeme prodávat jen v neděli v děvět večer a hodinu a půl předtím oznámíme,
co zrovna bude k prodeji a jaké budou ceny. Lidé potom šíleli. A přesně jsem krásně viděl, jak
to skvěle zabralo a jaký to byl skvělý marketingový tah na naší československou scénu. Oni
byli ve čtvrtek naučení na drop Supreme, dostat jedno big L a tak měli v neděli druhý pokus.
9. Máš i nějaké celebrity - zákazníky?
Když jsem měl Tuzex, tak jich bylo hodně. Ať už to byla celá škála rapperů či například Atilla
Végh. Ale tím, že jsem tento projekt prodal, tak jsem to nechal stranou. Na všechny ale mám
stále kontakty a není pro mne problém se s nimi dohodnout. Ale nechci být ten, co jim dá
slevu, to radši prodám za plnou cenu jinam.
10. A ty jen nakupuješ a pak prodáváš nebo máš i zákazníky, co ti přímo napíšou, že
chtějí danou botu a tim jim pár až následně seženeš?
To jsem dělal jen takovým způsobem, že když jsem měl možnost dostat se k nějakému
luxusnímu produktu, většinou jsem to fotil a v reálném čase zároveň nabízel, pokud zákazník
projevil zájem, odkoupil jsem to a s jistou přirážkou mu to prodal. Jinak přímo na zakázku
nefunguju.
11. Kolik se dá přeprodejem vydělat? Měsíčně.
Víš, to je hodně těžká otázka, záleží jaký to je měsíc, jaké tenisky vycházejí a na jakou škálu
se chceš zaměřit. Jsou totiž dva typy - ten co používám já - koupím jeden pár bot a prodám
ho za velkou částku - nebo druhý, když nakoupíš hodně tenisek, které stojí například padesát
euro a prodáš to jako komplet, jen ve velkém množství, tím pádem vytvoříš zisk. A záleží, kolik
do toho investuješ. Jaký chceš return of investment. Jestli to chceš velké nebo malé, jestli si
ochotný si ty tenisky doma držet měsíc nebo třeba i rok. Mladí reselleři, co mají prostředky od
rodičů, to určitě mají v pohodě, dojdou si jednou, dvakrát za měsíc na release nových bot či
oblečení a jsou na tom schopni vydělat třeba sto až dvěstě euro za měsíc na těch jedněch
teniskách. Když se tomu chceš věnovat více a mít o tom nějaký knowledge, jak to koupit, kde
to koupit, tak si tím můžeš vydělat i několik tisíc euro.
12. Takže hodně záleží na tom, jak moc se tomu věnuješ a jaký je zrovna měsíc?
Ano a taky na tom, jak si sečtělý v oboru.
13. Ale dá se tím uživit?
Ano, je to lepší, jak chodit do práce, jen sedíš doma u kávy a u počítače. Občas zajdeš do
školy si udělat nějaký titul. (smích)

14. Jak vidíš svoji budoucnost v tomto oboru, jakou máš motivaci pokračovat? A jakou
vidíš obecně budoucnost oboru.
V segmentu streetwearu moc velkou budoucnost nevidím, ale v segmentu tenisek vidím
velkou. Z toho pohledu, že v oblečení se trendy hrozně rychle mění, dejme tomu, když se
podíváš, co lidi nosili v roce 2000 a 2010, tak to je obrovská změna. To je fakt neporovnatelné.
Podle mě teda Supreme boom a všechny tyhle hajpové značky mohou skončit do dvou let a
už o nich nikdo neuslyší. No ale co se týče tenisek, tak každý chce pěkné tenisky, ať už to
jsou Nike nebo adidas a za tenisky si podle mě každý rád připlatí. Když to bude nějaká vzácná
spolupráce nebo něco nového, lidé po tom půjdou.
15. A myslíš, že jsou nějaká budoucí rizika, která mohou přímo ohrozit tento obor?
Nemyslím si, že jsou zde nějaká rizika, protože sekundární trh existuje v nějaké podobě už
tisíce let, vždy se něco resellovalo, ať už na ulici nějaké drogy nebo cokoliv, vždy se našlo
něco, co se dalo prodat dráž. Takže sekundární trh určitě neskončí, co se týče segmentu
oblečení, tak podle mého oblečení určitě dřív, než tenisky.
16. Jaké by měly na tvůj byznys nějaké státní regulace, například zdanění - řešíš to
nějak?
Státní regulace tu jsou. Sekundární trh je skoro jako retail, když si vezmeš, že si koupíš
produkt za, nazvěme to obchodní cenu, a prodáš ho za maloobchodní cenu - tím pádem ty
spadáš do té hranice jako malý obchod. Ale tím, že já na papíře neexistuju na Slovensku,
nemám tu bankovní účty, nemám tu nic, neprodávám tu nic. Jediné, co mě se Slovenskem
spojuje je maximálně paypal, že tam je moje adresa. To je asi jediné. Když si trochu šikovný
a přečteš si pár článků na internetu, tak to nemají šanci dohledat, protože ty transakce po
světě jsou nevystopovatelné.

Rozhovor č. 7: Respondent G - Anonym
Tento bývalý prodejce nechce být v práci jmenován. Byl mi doporučen kamarádkou a díky ní
se mi s ním podařilo domluvit osobní setkání. Býval jedním z největších prodejců u nás a stále
si drží post správce na jedné z předních českých facebookových přeprodejních skupin. Je mu
22 let.
1. Jak dlouho ses věnoval prodeji, jak ses k němu dostal?
Já jsem v minulosti prodával, dostal jsem se prvně k teniskám, kdy mě kamarád vzal na jeden
z Footshop rafflů, konkrétně to byly adidas Yeezy Boost 350 V1 „Pirate Black”. To mi bylo
nějakejch 16,17 let a kamarád mi řekl, že mi dá dva tisíce, jen když se ukážu někde a něco
vyhraju. Tehdy jsem doučoval matematiku a rozdával letáky a dva litry za hodinu mi přišly jako
skvělej výdělek. Takže jsme tam šli, pochopil jsem, jak fungujou raffly, klasický Footshopu naskenuješ, zaregistruješ se. Ironicky to tenkrát vyhrál tamten kamarád, ty boty,
a hned na místě mu začali kluci nabízet dvacet až třicet tisíc. Tak říkám „Počkej, ty koupíš
boty za 5000 a resellneš je za 600 % výdělek?” A oni že jo, to je celej princip. Tak si říkám, to
taky zvládnu (smích). Vidim děti, co to dělaj, tak to zvládnu taky. Takhle jsem se k tomu prvně

dostal, začal jsem chytat tenisky, chodil na raffly. Naučil se trochu víc IT řešení, abych chytil
páry. Třeba adidas Yeezy V2 a Bredy - jsem chytil 7 párů. Takže věc se má tak, že teď už to
pro mě není vůbec zajímavý. Když jsme skoro v půlce roku 2019 a už se málokdy najde
produkt, kterej by měl takovouhle marži. Takže to pro mě přestalo bejt finančně lukrativní, spíš
jsem rád, že sobě umim sehnat věci, který pak nosim, za retail. A vždycky vim, že i tu nošenou
věc za původní cenu prodám. Já, jako fyzická osoba, koukám na oblečení jako investici. Taky
je ten trh hodně nasycenej, těch přeprodejců a lidí obecně, co se tomu věnuje, protože
každýmu představa 20 tisíc za půl dne práce zní skvěle, kdo by to nebral. Většinou i lidi by si
mohli říct, že je to nějakej scam, poděl, ale když vidíš, že je to realita, všem se rozzáří oči.
Když mladý kluci nemaj problém sedět v noci z pátku na sobotu před Footlockerem, aby
vydělali litr, to už pro mě neni atraktivní.
2. Slyšel jsem, že jsi byl i u vzniku velkých Facebook a Instagram skupin, pověz nám o
tom víc.
Já sem byl jeden ze zakladatelů Prague Butiku, což byl Instagram profil, kde já jsem se staral
hlavně o marketing. Mohl jsem tam mít dosah lehce 600 - 700 tisíc lidí týdně - proto se pak
lehce prodávalo. A Mám taky status moderátor/admin v jedný z největších streetwear
Facebook skupin v Čechách - Fashion Market by Under Native. To tu taky nikdo nedělal. U
Facebooku jsem si všímal, že i v rámci marketingu, jeho organickej dosah umíral a i na
skupinách se prodávalo hůř, začalo prodávat hodně lidí, hodně podvodníků, hodně šašků,
zbytečně mi kazili job. Tak jsem to jako jeden z prvních přesunul na Instagram, kde to šlo
skvěle. Mělo to úplně stejnej princip, dáš něco na stories, post, lidi ti napíšou beru, čus.
3. Jaký jsou aktuální trendy v tomhle odvětví, jaký trendy si vnímal důležitý pro tvůj
byznys?
Tak dobrý dva roky se ujíždělo na vlně adidas Kanye West - Yeezy, úzký roztrhaný džíny,
biker džíny, o tři velikosti větší mikina Off-White nebo Supreme, mastný vlasy a
zakomplexovanej klučina, no to je jedno (smích). Teďka se to přesunulo na Virgila, na
kolaborace Off-White x Nike. Těm dávám maximálně do konce roku 2019. U nich i ty první Air
Jordan I se prodávaly za padesát tisíc, já jsem tehdy ty bílý prodal za třicet litrů, koupil je za
čtyři. Teďka ty tenisky jsou rádi, že prodaj za v uvozovkách „jen” 200 % původní ceny - 4 tisíce
profit versus 40 tisíc profit. Takže to jsou trendy dneska, vnímám, že už se to trochu víc
přesunuje na ten high-end, že si ty čeští děti, cílovka, ti spotřebitelé tohodle přeprodejního
trhu, jak já jim říkám, že si uvědomujou, že je to strašně nasycený. Původní idea byla „Hele,
mám něco, co nemá každej, cejtim se dobře, speciálně.” Teď už to má celá třída ve škole a
trochu to ztrácí pointu. Ne každej má na Gucci tenisky, Louis Vuitton pásek.
4. Jakej třeba vnímáš rozdíl na trhu v čechách a zahraničí?
Česko je dobrý 2-3 roky pozadu, oproti třeba Anglii, jestli znáš skupinu Basement.Tady lidi
ještě furt baví Palace a Supreme, v zahraničí už potom taková poptávka neni. Ty anglický
kupci to většinou posílají do Asie a Ameriky. V Anglii ten styl už je trochu jinačí, tam už Yeezy
na ulici skoro neuvidíš, tam lidi nosí klasiky, retro sneakers, Asics - tady nedejbože vytáhneš
Asicsy a lidi si budou myslet, že jsou to nějaký kecky z Deichmanu. Tam to má ale větší historii,
víc se o tom mluví, tady Footshop teprve začal dělat něco pro tu komunitu ve stylu „pojďme je
nějak informovat”. Teď jsem zrovna koukal na interview s Peterem Hajdučkem (zakladatel

Footshopu), kde mluví o tom, kolik peněz jde do budování image. Protože na konci dne, jejich
spotřebitel je ta komunita v Česku a když to nebudou chápat, tak to je špatný.
5. Kdo Byli tvoji zákazníci, jak sis je hledal? Měl jsi nějakou marketingovou strategii?
Tak já jsem jednoduše vycházel z toho, že byla velká poptávka a minimální nabídka, to je
celej princip toho přeprodeje, máš něco, co chce víc lidí a já když jsem měl tu platformu Prague
Butik nebo moderátora na skupině a dal sem něco prodávat, tak ty lidi mi psali, protože v té
době bylo hodně podvodníků, kteří neposílali peníze, zboží, nebo posílali fejky. Já jsem si
vybudoval image i svým jménem, že se na mě dá spolehnout. Možná, že nejsem nejlepší
kámoš, že jsem čurák, ale věděli, že je nevojebu a vždycky jsem posílal balíky rychle - GLS žádná Česká pošta. Dával jsem tomu trochu lepší servis, než ostatní kluci co prodávaj. To
jsou lidi, co choděj věčně vyhulení „joo sorry já zapomněl” a tejden nepošlou balík. Já jsem
hledal lidi na Instagramu, většina byla mimo Prahu. Člověk, co si nemohl zajet do Footshopu.
Lidi, který ani nemuseli za každou cenu znát, že existujou skupiny, ale měli peníze, sledovali
to u celebrit a chtěli to. Takže tohle byla moje cílovka - ty mimopražský.
6. Do zahraničí si taky prodával?
Jojo, ale já jsem na to koukal jinak, jsem extrémní skeptik - na Paypalu je extrémně mnoho
cest, jak někoho okrást, i když je to přes goods and services. Já jsem šel cestou nejmenšího
odporu, tak funguju i teďka. Můžu prodat něco za 10 tisíc tady nebo za 11 tisíc jinde, ale za
daleko větší risk. Peníze se mi na Paypalu uvolní po dvou týdnech. To seru, radši desítku na
ruku v Praze a čau.
7. Prodával si jenom přes skupiny/domlouval sis i osobní sraz, jaké všechny kanály si
k prodeji používal?
Nejjednodušší je osobní sraz, ideálně v Praze v centru, kde to je otázka pár minut, dostaneš
hotovost. Nebo taky ideálně platba předem, člověk napíše číslo účtu, paypal nebo přes eshop
a udělá převod. Na dobírku jsem nikdy neposílal, to za mě je úplně tupej produkt, kterej je zajímavost - v Česku stále nejčastější forma placení - dobírka e-commerce. Osobní předání,
poštou, případně dražší boty kurýrem a nechal si je pojistit. Třičko za 200 jsem poslal poštou
a když se ztratilo, tak jsem ještě vydělal na pojištění Český pošty, to se mi taky stalo. Pak jsem
prodal pár věcí i na Klekt, StockX, Grailed, Ebay, Vinted. Vinted letí super, překvapivě. To se
hrozně mění, teď už to nejsou jen mladý šestnáctiletý lidi, co chtějí Yeezy. Může to bejt i třeba
dvacetičtyřletá holka, co dělá v reklamce a už to není taková komunita. Nosí to daleko víc
sportovci, celebrity, je to víc takovej lifestyle a člověk to prodá, dá se říct, kdekoliv. A co teď
taky frčí, jsou nějaký personal shoppers - napíšeš člověkovi „chci tohle” a on ti to sežene. Do
jaký míry to funguje, to já nevim, já bych byl skeptickej, smrdí to scamem.
8. Kolik se dá přeprodejem vydělat? Měsíčně.
No, tak v první řadě to neberu jako stálou práci, můžeš mít měsíc, kdy Kanye West vydá dvoje
barevný provedení Yeezy a když se povede chytit pět, sedum, deset párů, tak se můžeme
bavit i o stovkách tisíc. Pak je měsíc, kdy je mrtvo, často třeba, když zavře Supreme mezi
sezónama spring/summer a fall/winter, tak můžeš mít okolo nuly. Je to nárazová práce, není
to fulltime, že to děláš 12 hodin denně. Já to vnímám, že to je spíš pro mladý kluky příležitost

začít se trochu učit komunikaci s klientama nebo nějakej ten ekonomickej smysl, nějaký to
hustlení, který se dá pak využít v reálným podnikání, což tě bohužel škola nenaučí. Zároveň
je to pro ně super přivýdělek bokem, moc lidí se v mladým věku nedostane k takovejmhle
částkám. Řekněme teda, že mladej kluk si dokáže vydělat víc, než jeho rodiče, který maj třeba
průměrnou mzdu v Český Republice. Kolik jsem vydělal já, říkat nebudu.
9. Jaký mají přeprodejci vliv přímo na kulturu?
Já si myslim, že je to důležitý, protože vytváří uměle, společně s obchodama, pocit, že to ty
lidi maj chtít. Ovlivňujou nabídku a poptávku. Já kdybych byl adidas a vim, že mám limitovaný
Yeezy, který maj resell a chci vydělat peníze. Tak polovinu bych dal retailerům a polovinu bych
si nechal a dal je pak na StockX nebo je sám resellnul, ten vlastní produkt. To je úplně
dokonalý. Já si myslim, že tohle je asi jediná cesta, jak vyřadit resellery ze hry. Ale to oni
samozřejmě nechtějí, dokud maj hype. Myslim si, že je to důležitý a tenhle trh by neexistoval,
kdyby neexistovali reselleři. Na konci dne, jsou lidi sběratelé, někdo je reseller, někdo je
reseller a říká si sběratel, jsou lidi, co prodávaj hodinky, poštovní známky - i to má pro někoho
hodnotu. Přesto, že by to támhle Jarmila v Tescu nepochopila, že boty za 35 tisíc proč, když
je můžu mít tady z Tesca za 300. Ale jsou lidi, který to chápou a reselleři. Bez nich by trh
neexistoval. Celej hype stojí na nich.
10. Jaká by měla na resell byznys dopad nějaká státní regulace, jako třeba zdanění?
Tak tam je hodně cest, jak se to dá vochcat. Zapomeňme na resell, zapomeňme na to, že se
tim někdo živí, co pak nějakej Vinted - máš lidi, co prodávaj oblečení z HM, CA za nějakej sto,
dvěstě korun. To je pak otázka, od jaký částky se bavíme o tom, že tim někdo reálně vydělává
versus „Hele válí se mi doma oblečení a chci se ho zbavit.” Je hrozně moc cest, jak zdanění
obejít, dokud to člověk nenakupuje na firmu. Já vůbec nevim, jak by měl ten koncept vypadat,
nemyslim si, že to stát vůbec bude řešit, sice je to šedá oblast v zákoně, je ale natolik
nepodstatná ve srovnání například s prostitucí a drogama, že tu pár mladejch kluků vydělává
doslova na svoje oblečení a na to, že si jednou za rok pojedou poprvý ze svýho na dovču.
Vždycky se dá dostat do pěknejch částek, ale jaký je škálování? To bys musel kupovat ve
stovkách párů. Asi už nepřijde věc, která by měla resell a 40 tisíc profit. Pak si jenom sám
vynásob, jaký bys musel dělat čísla, abys mohl jezdit vlastníma autama a žít si jako pán. Já si
myslim. A i proto jsem z toho odešel ve svejch jednadvaceti letech, říkal jsem si - fakt se chci
jít seznámit třeba s rodičema nějaký svý holky a říct „prodávám boty”?! Okej, v jednadvaceti
letech fajn ke studiu, ale ve třiceti? „Scházim se se šestnáctiletejma klukama a prodávám jim
boty”? To fakt ne. Takže danění - byla by to sranda, ale myslim si, že proč by řešili zrovna
tohle, když se podíváme na to, co vláda aktuálně řeší. Když se podíváme na danění nějakýho
příjmu, kde by se do toho napočítaly náklady na čas a nějaký know-how, kolik by byla ta daň?
Z celýho českýho trhu pár desítek tisíc? Sto tisíc? Protože ne vždycky může člověk vydělat.
Dám příklad. Prodávající A prodá něco prodávajícímu B a ten to prodá kupujícímu C za devět
tisíc a ten to prodá pak nošený. Co kdo daní? Jak je to správný? Můžou bejt kamarádi, když
to prodám bratrancovi - je to furt zisk? Vždycky to můžeš argumentovat jako dárek. Já bych
řekl, že se to nedá ani úplně trekovat. Máš člověka, co má Revolut, Člověka co má Monzo,
Člověka co má Paypal, víc Paypal účtů, transparentní účet nebo jede cash only lifestyle. Spoj
si všechno dohromady u jednoho prodávajícího a přitom je jich tu tady sto. To by musel přijít
finančák na nějakej raffle a prostě to tam sbírat (smích). Udělat nějakej odstrašující případ. To
by byla prdel.

11. Vidíš v resellingu budoucnost, myslíš, že jsou tu nějaká rizika?
No tak určitě se objeví něco, co lidi budou chtít, v rámci oblečení nebo streetwearu. Já doufám,
že to trochu opadne, protože na konci dne jsou ty spotřebitelé mladý lidi, a když se snima
bavim, tak to bohužel ovlivňuje společnost ne úplně dobře. Dám příklad, je třída, všichni maj
nějaký tenisky, třeba Vansky, adidasky, Nike a pak je tam jeden člověk, co to nemá, protože
na konci dne na to nemá vlastní peníze a rodiče mu to nezasponzorují, jako ostatním, a
dostává šikanu, že to nemá. To mi přijde úplně tupý a už jen z tohohle principu nějaký lidskosti
bych chtěl, aby tohle odešlo. Ty lidi to málokdy umí nosit a málokdy je to ze svýho, to je asi
můj osobní nějakej největší problém. Když se s tim oni vytahujou nebo jak teda říkaj oni,
„flexej”, a ty se ptáš „Dobře a co z toho sis vydělal, co z toho máš?” a oni se pak akorát
vymlouvaj „Já jsem si to odpracoval” - jak odpracoval?! Ty chodíš na základní nebo střední
školu a pak celej den sedíš v Paládku v mekáči a ty sis odpracoval outfit za sto litrů? Okej.
Takže já doufám, že se to začne trochu jinak komunikovat, aby lidi začali být k sobě víc
přátelštější. Na konci dne, jestli ty lidi maj rádi oblečení, módu, to je super, ale proč takovou
cestou rivality, proč se o tom normálně nebavit, jak je to běžný třeba v Anglii nebo Nizozemsku.
Tady na tebe lidi dávaj pohledy a pomlouvaj za zády a je to škoda. Jestli to má jít timhle
směrem, tak doufám, že to opadne nebo že ta komunita dospěje a že se to trochu změní.
12. A proč myslíš, že se to takhle děje?
Tak jak se k tomu ty děcka dostanou - sledujou nějakýho rappera, ať už českýho nebo
americkýho, kterej se v klipech chová jako hroznej gangster, tak oni chtějí bejt jako on.
Problém je možná i ve výchově. Když máme patnáctiletýho klučinu a má outfit za sto tisíc, tak
proč mu to rodiče kupujou? Maj peníze, a jestli neni chyba ve výchově, že mu nedávaj tolik
pozornosti a tak si ho kupojou? Možná ho učit víc finanční gramotnosti a vděčnosti. Je to
možná i bohužel povaha čechů, jsou to lidi zlí, závistiví. Skupina šestnácti letejch kluků, co je
zvyklá se srovnávat, někdo má něco víc, tak ho automaticky nikdy nepochválej a jen ho budou
šikanovat „To je kokot, má drahý boty”. Tady chybí konstruktivní kritika a nějaký kritický
myšlení, lidi jsou hrozně tupí tady.
Rozhovor č. 8: Respondent H - Patrik Černý
Patrika jsem objevil díky videu od Footshopu, kde ukazuje svou kolekci. Povědomí o něm
jsem měl již předtím z různých teniskových eventů, nikdy jsme spolu ale nemluvili. Kontaktoval
jsem ho na Instagramu, byl velmi ochoten a sešel se semnou pár dní poté v kavárně na
Andělu, kde jsme ještě po rozhovoru seděli cca 30 minut a jen si povídali o teniskové kultuře.
1. Prosím představ se nám, kdo jsi, co děláš a jak dlouho už se o sběratelství zajímáš?
Moje jméno je Patrik Černý, je mi 22 a pracuju s otcem ve stavební firmě, kde zaujímám víc
pozic a podle toho taky můžu investovat do svý záliby, tenisek a všeho ostatního. O tenisky
se zajímám asi od roku 2014, kdy to u mě propuklo v takovým dost vysokým měřítku, začal
jsem se o to zajímat do dost hluboký úrovně. Začalo mě zajímat, co ta teniska je, jakou má
historii, kdy vyšla a tak obecně asi všechno.
2. Jaký byl tvůj první kontakt s teniskami?

Propuklo to ve mně docala zajímavě a nečekaně, byl jsem ve třeťáku na učňáku, přišli k nám
tři nový lidi a jeden, takovej zvláštní, mi padl do oka. Já sem tam do tý doby neměl moc dobrý
kamarády, že bych si tam s někým fakt rozuměl. No a přišel takovej vousatej týpeček v čepici,
dresu, šortkách Jordan, v tý době měl pětky Fire Red, jestli si vzpomínám dobře, a padl mi do
oka. Slovo dalo slovo, sedli jsme si párkrát do lavice, on do mě začal hustit věci co a jak je, já
seděl a vůbec netušil, o jakým světě to mluví a tam to nějak začalo no. Začal jsem si tenisky
prohlížet. V tu chvíli mě nejvíc asi fascinovaly Lebrony, v tý době to byly jedenáctky, takový
ostrý tvary, vypadalo to, jako boty do vesmíru a to mě mega zaujalo. On mě vzal do prvního
obchodu a já tam viděl nějaký Lebrony Elite ve slevě asi za 3500 a já si říkal „Tyjo to je docala
hodně, normálně si kupuju Vansky za 1500 ale dobře, dám to do toho.” To pro mě byly
všechny peníze, co sem měl asi za měsíc (smích). Furt jsme se o tom bavili dál a dál. V tu
dobu jsme byli asi nejlepší kamarádi a tenisky pro nás byly všechno. Nechodili jsme skoro ani
do školy (smích). Takový nezlomný kamarádství, který vzniklo na teniskách.
3. Jaký je rozdíl na trhu v ČR a zahraničí?
No sběratelství je v Evropě úplně jiný, než v Americe. Když jsem tam viděl ty lidi, jak chodí
oblékaní, co dělaj apod. U nás, když jsem začínal já, tak mi přišlo, že když do toho budu vrážet
ty peníze, co do toho vrážim, že budu mít skoro nejdražší botník (smích). No ale pak se
ukázalo, časem vystoupili na světlo lidi, co taky maj fakt drahý tenisky. Teď je tu, já nevim, tak
pět, šest botníků, který jsou mnohem lepší, než ten můj, ať už peněžně, nebo velikostně. No
a z prodejního hlediska, tak to v Čechách začínalo docala dobře, hodně se to rozjíždělo, ze
začátku jsem se tomu tak dva až tři roky věnoval, ale pak mě to přestalo bavit, ti lidi začali bejt
čím dál tím blbější, otravnější, mladší. Dřív jsme se scházeli před Senovážnou ve dvaceti
lidech, kteří byli rozumný, nepřáli si nic špatnýho, povídali jsme si o tom a navzájem si hodnotili
tenisky. To už teď vůbec takový neni, to se hodně změnilo.
4. Takže cítíš, že vývoj v tomhle odvětví je hodně rapidní a rychle se mění?
Šíleně, za poslední rok, dva se to obrovsky zvedlo a rapidně to šlo nahoru. No a jak už je
zvykem, jakmile se do toho dostanou děti, tak to trochu zkazí. Mně to nevadí, znám lidi o
sedm, osm let mladší, co jsou v pohodě, to jsou ale výjimky. Většinou to jsou, když to řeknu
blbě, nevychovaný smradi, který maj doma troje boty a hned si myslej, že jsou sneakerheadi
a věděj o tom první poslední. Takováhle komunita z toho teďka je z 80 %.
5. Čím si myslíš, že byl zapříčeněn takhle rychlý nárůst popularity?
Ty tenisky, když jsem začínal, to byly hlavně Jordany. Teďka jsou to tenisky celkově, teďka
tam patří i adidas - jak začal Kanye v roce 2015, to byl zlom. Dostalo se to do médií, začalo
se o tom hodně mluvit, hvězdy, influenceři to hodně ovlivňovali. Takže to samozřejmě
dopadne i na trend ve školách, ty děti chtěj nosit, co je trendy. Já si pomatuju, že v těch mejch
začátcích, když sem nevěděl nic, nosil sem Supry (smích), to mám doma ještě jeden pár, kdo
je neměl, jako by nebyl. Takže to vždycky tak bylo no, tady si ale myslim, že se to rozrostlo
nějak až nezdravě moc.
6. Jaké vnímáš aktuální trendy v tomhle odvětví?

Tak furt mi přijde, že vládne trend dad shoe a ugly shoe. To ještě chvilku vydrží a pak se to
přesune jinam. To, když přišlo, tak se mi to moc nelíbilo - tlustý jazyky, špekatý hnusný boty,
který vypadaj jak z devadesátek. Chvilku mi to trvalo, k nějakejm jsem si cestu našel, nějaký
mám. Ale že bych ten trend nějak žral, to se říct nedá. Já nejvíc jedu Jordans, rozebírám,
jakou ta teniska měla historii, kdy vyšla, ty retro siluety, kterejch je víceméně pár. Ty nový
colorways, který vycházej, jsou hezký, ale už to není vono, už to nemá tu historii. Je to prostě
úplně jinej pocit, když člověk drží v ruce tu tenisku, která si něco zažila, má zasebou nějaký
výhry. Ať už byla vydaná k nějaký příležitosti, třeba k jeho narozeninám nebo k hnusnýmu
svetru, co měl (směje se), tak to prostě je na tom to zajímavý a není to jen trend, kterej vytvoří
nějaká hvězda nebo influencer.
7. Takže přímo tvoje sbírka je víc založená na nějaké historii?
Spíš na těch Jordanech, to je 70 % mojí sbírky. Zbytek jsou jiný tenisky, i mě uchvátil někdy
hype. Mít v té době Nike Air Yeezy. Po těch jsem samozřejmě šel, tu tenisku jsem chtěl mít z
víc důvodů, už jen jak je drahá a ceněná, lidi se na ní koukaj úplně jinak. Obrovskej
sběratelskej kousek a taky žejo závist ostatních sběratelů (smích). Teď mám vlastně dvoje z
tý původní edice.
8. Kolik kousků ve sbírce máš?
Mám na to i tabulku (smích), kterou každej měsíc doplňuju, abych měl přehled. Momentálně
tušim 138 párů. Z toho nějakejch šedesát, sedmdesát jenom Jordany. Zbytek jsou nějaký
runningový siluety, který jsem si oblíbil v poslední době, adidasy hlavně. Nejvíc asi
Ultraboosty, protože to jsou nejpohodlnější boty, co asi existujou. I Yeezy Boost mám nějaký.
Z jinejch značek mám i Vansky, který jsem dřív nosil a trochu se to vrací.
9. Máš nějaké stálé dodavatele, jaké kanály k nákupu používáš?
Dřív jsem hodně nakupoval u Queens, protože jsem u nich měl stálou slevu a online se dalo
chytit snad všechno, co jsem chtěl. Takže od nich mám hodně tenisek, teď už to beru
odkudkoliv, je to jedno. Kde to vyjde, kde se dostanu na web, kde je to instore, tak tam jdu.
Není to už specifický. Kupuju si i za resell, dřív tolik ne, teď už jo. Takovýto spaní před
obchodem už není pro mě, to jsem hecoval dřív. Většinou si to seženu za dost dobrý ceny.
10. Jaký mají přeprodejci vliv přímo na kulturu?
Ze začátku tu moc resellerů nebylo, tos napočítal na prstech. Pak tu bylo pár lidí, co se snažilo.
Teď už jich je milion, co se snažej něco urvat a už tomu ani třeba nerozumí. Resellování není
o tom, že koupim něco Supreme za 80 euro a prodám to za 120. To obchodní myšlení, člověk
musí přemýšlet dopředu, co se lidem bude líbit, za kolik to bude dávat, co do toho vrazí, kolik
z toho vydělá. To teď lidi nedělaj a neumí to. Když bylo těch pět lidí, co se tím živili, tak to bylo
v pohodě, dávali to za normální částky, měli obchod zmáklej, teď už to tak neni. U některejch
releasů je jejich dopad i zlej, když to tak řeknu, že třeba ta teniska není až tak zajímavá a ty
děti to vykoupí a potom jim to sedí doma a nakonec to prodaj pod původní cenu za měsíc,
dva,. a tohle ten trh kazí. Naopak zas vyjde nějaká hodně dobrá teniska, co já jsem třeba bral
na resell a půjde to za pálku a ty děti to nabízeli hrozně pod tu marketovou cenu a tím to taky
kazej. Takže tam je to z více úhlů, když už ta teniska vyjde a má tu cenu, tak by si ji měla držet

a když to někdo pouští za menší cenu, tak kazí trh. Samozřejmě jsem si taky párkrát urval
něco od někoho za dobrou cenu, to si nestěžuju, ten trh by se ale držet měl. Celkově to tu
kulturu kazí, že někdo stockuje hrozně moc párů, který ani nejsou až tak zajímavý a člověk je
nemá šanci koupit kvůli resellerům, který jich maj u sebe hrozný množství. Ale obecně
reselling má pozitivní vliv na kulturu, bez něj by nebyl ten hype, ti lidi by fronty nestáli a značka
by si neudělala respekt. Nevznikla by exkluzivita, takže určitě je to pozitivní. Kdyby všichni
měli všechno, tak se nikdo nebude cejtit, že má nějakou výjmečnou sbírku, co nikdo jinej mít
nemůže.
11. Jak moc je sběratelství časově a finančně náročný, dejme tomu za měsíc?
Je to jak kdy, někdy je to třeba dvacet až třicet tisíc měsíčně, někdy třeba pět. Záleží, co ten
měsíc zrovna vyjde nebo co si vyhlídnu. Dřív jsem do toho dával mnohem víc, dalo by se říct,
že všechny moje peníze. Teďka se snažim si vyhlídnout jednu dvě tenisky měsíčně maximálně
a trochu to držet na uzdě. Postupem toho života totiž přicházejí nějaký další náklady, se
kterejma člověk musí počítat a nemůže všechno utopit za tenisky. Nemám to úplně rozvržený,
ale vždycky, když se probudim, zčeknu sneaker appku, zčeknu releasy, co bude za tenisky,
často se koukám na StockX, různý články a tak, abych měl prostě přehled. Tohle dělám denně.
12. Jak bys popsal svůj životní styl, za co ještě rád utrácíš a kde se naopak snažíš
šetřit?
Já jsem takovej milovník jídla, takže v restauraci nechám klidně litr, to se snažim omezovat.
Dost hraju hry, tak i za hry dost peněz nechám, sběratelský edice. Já jsem odjakživa byl
člověk, co musel něco sbírat, ať už kartičky, nálepky nebo oblečení. Každej den je to nějakej
Supreme drop a dřív jsem se snažil brát vždycky něco, teď už se snažim to redukovat, protože
to jsou astronomický částky. Sběratelství jsem měl podle mě odjakživa v krvi. Vždycky jsem
musel něco sbírat.
Rozhovor č. 9: Respondent I - Peter Kováč
Peter „Kovkou” Kováč je můj dlouholetý známý už z dob cca kolem roku 2015, kdy jsem se o
módu a tenisky začal více zajímat. Je to jeden z nejvýše postavených lidí v momentálně asi
nejkvalitnějších obchodu zaměřující se na módu a tenisky u nás - Footshopu. Sám má doma
obrovskou sbírku tenisek a dalo by se říct, že jsou nedílnou součástí jeho života. Vzhledem k
naší známosti nebylo těžké rozhovor domluvit, sešel jsem se sním ve Footshop kancelářích v
pražském Karlíně.
1. Tak se nám prosím krátce představ a řekni nám, co přesně znamená být sběratelem
tenisek a jak dlouho se tomu věnuješ.
Ahoj, jmenuju se Peter Kováč, je mi 32 a v komunitě sneakers a streetwearu mě poznají pod
přezdívkou Kovkou. Tenisky jsem začal řešit těsně předtím, než jsem začal pracovat ve
Footshopu, čili v roku 2011. Tehdy to nějak začalo díky videu, reklamě - Paul Rodriquez, co
propagoval svoje signature skejtové Nike. Tam jsem se do nich zamiloval a začal to řešit.
Vášeň jsem pak dál rozvíjel prací ve Footshopu a měl sem tenisky každý den před očima a v
rukou.

2. Kolik tenisek vlastníš?
Ve své sbírce to bude kolem 300 kusů, ale nejsem si jistý, přesně to spočítané nemám.
Snažím se to i redukovat, ať už darováním přátelům či prodejem na aukcích za směšné částky.
Co se týká místa, snažím se to korigovat, přecejenom nemáme nafukovací byt (směje se).
3. Tak nám přibliž více svojí sbírku i co se týká třeba v porovnání s ostatními sběrateli.
Určitě je to více zaměřené na nějakou alternativu, samozřejmě tam mám i kousky, které jsou
populární nebo vyhajpované, ale víc se snažím sbírat věci, které až tolik lidi nejedou nebo to
není až tak populární, ale více ty sběratelské edice, omezené počty kusů a tak podobně. To
jsou věci, na které já slyším a tím se asi i trošku odlišuji od jiných sběratelů, které můžeme u
nás najít. Je tam méně komerčních značek, stylů. Je tam více general releasů, které moc
sběratelů neřeší a tak podobně. Prostě boty, které se mi líbí.
4. Máš nějaké stále dodavatele a místa, kde kupuješ?
Tak můj největší dodavatel je Footshop, pochopitelně (směje se). Ale samozřejmě řeším i
fóra, Ebay, výprodeje zahraničních obchodů, které mají jiný sortiment, než u nás. Nerad platím
retail a už vůbec ne resell, to se děje velmi výjimečně. Když už má toho člověk tolik, poví si,
že další boty už není potřeba a proto už se více rozvažuji nad nákupem nového kousku. Když
už nakupuji, ať nestojí majlant.
5. Je to i časově a peněžně náročné?
Jak jsem říkal, snažím se utrácet co nejméně. Už jsem byl i v té fázi, kdy jsem nechal za boty
dvacet až třicet tisíc měsíčně, což zpětně vůbec nechápu, jak jsem to dělal (smích). Ale
momentálně to už je mnohem méně. I tím, že děláme blog s přítelkyní a kamarády, tak i skrz
to máme nějaké boty, které bychom chtěli, jelikož nám je ty značky posílají na reviews a tak
podobně. Takže to je fajn, že už jich nemusím mít tolik. A kolik času tomu věnuju? No, každý
den. To už ani neměřím, nevypínám. Neberu to tak, že bych tomu věnoval nějaký čas, je to
můj život a součást toho.
6. Ty jsi teda říkal, že moc přes resell nenakupuješ, jaký je tvůj názor na reselling?
Podle mě je to velmi nezbytná část kultury a reselleři jsou velká část našich zákazníků ve
Footshopu. Nikdy jsem to neodsuzoval a ani neodsuzuji, samozřejmě se ale snažíme nějakým
způsobem být féroví a dostat ty vzácné tenisky k lidem, kteří je opravdu chtějí nosit a nechtějí
si na nich vydělat. Takže v tomto směru se snažíme dělat resellerům překážky. Ale je to
součást kultury, oni i my to víme a musí si najít cestu k těm limitovaným releasům a nějak tak
to funguje, jako jeden velký organismus.
7. Jaký mají přeprodejci vliv přímo na kulturu?
Mají velký dopad, tím smyslem, že díky nim se častokrát určuje vyhajpovanost produktu.
Často máš tenisky, kterých je vyrobených například pětset kusů a v podstatě některé z těchto
pětiset kusových releasů mají hodnotu těsně nad retail a jiné mají obrovské hodnoty - to bývá

díky resellerům, jaká si jejich komunita nastaví cenu, hype. Takže v tomto dost ovlivňují
doslova a do písmene hype, který na tom trhu vzniká.
8. A jak si myslíš, že tato cena vzniká, jakto, že nějaké mají obrovskou cenu a nějaké
ne, i když jich bylo vyrobeno stejně?
Těžko říct, hodněkrát je za tím jméno, které je spojené s tím releasem. Případně exkluzivní
dostupnost, například, pokud to jsou nějaké Nike a je jich málo, což nebývá často - už jen to
je indikátor, že to bude vzácnější než nějaká malá produkce značek jako Kangaroos nebo
Diadora nebo podobné. Proto tyto menší značky dělají ty limitované edice, protože jsou to
jejich kapacity a je to pro ně ideální číslo do 2000 kusů limitovaný release. Je to tak, že pokud
je to jméno velké a lidi to chtějí, tak to prostě funguje. Ale to se samozřejmě děje i u těch
malých značek, pokud mají kolaboraci s někým, kdo je v ten daný moment hodně výrazný a
chtěný - to pak jde o násobky retailu.
9. Jak bys nám popsal svůj životní styl, za co jiného třeba rád utrácíš a kde naopak
šetříš?
(Směje se) No tak u mě je to hlavně o tom sběratelství, kromě tenisek si rád dopřeju i například
Lego, ke kterému jsem se tak nějak teď vrátil z dětství, to je moje další úchylka, na kterou jde
dost peněz a pak další sběratelské věci jako nožíky či batohy. Takže ten sběratelský lifestyle
je tam zakořeněný doslova a do písmene. Což mě občas sere, ale snažím se to filtrovat. A
kde se snažím šetřit? No, jsem ve fázi života, kdy si rád dopřeju a není to pro mě, že bych
přímo nad tím přemýšlel, když někam jdu. Samozřejmě nerozhazuju peníze bez rozmyslu, ale
zas se nesnažím úplně šetřit.
10. Je nějaký rozdíl na trhu mezi ČR a zahraničím?
Tak rozdíl v trzích je hlavně ve velikosti a otevřenosti lidí vůči novým a alternativním věcem.
Pro porovnání - když se projdeš v ulicích u nás v Praze a když vycestuješ do Berlína nebo
Paříže, tak na ulici uvidíš celkově víc lidí v teniskách a hlavně taky uvidíš o hodně větší
diverzitu v tom, co lidi nosí. Chápu, že je to spojené i s ekonomickou situací zemí, ale mimo
ČR lidi o hodně více experimentují i s jinými značkami, než jsou ty nejpopulárnější jako Nike
a adidas.
11. Jaké jsou aktuální trendy v tomto odvětví?
Trendy se stále vyvíjejí a jeden z hlavních, který je už delší dobu ve streetfashion jsou určitě
chunky/dad shoes, které je vidět momentálně úplně všude. Tento trend následuje 80-90.léta
jak v obuvi, tak v oblečení. Stále taky zůstává přítomný i trend deconstructed/reconstructed
věcí, který nastolil Virgil Abloh ve spolupráci s Nike.

Rozhovor č. 10: Respondent Z - Zbyněk
Zbyněk je jeden ze zakladatelů jediného českého resell obchodu The Mag Market. Vzhledem
k tomu, že se známe už několik let, nebyl problém si domluvit schůzku. O všem ochotně mluvil
a přiblížil mi, jak to v takové obchodě funguje.

1. Prosím představ se a přibliž, kde se právě nacházíme.
Čus, já jsem Zbyněk, je mi 25, právě se nacházíme v The Mag Marketu, což je
resell/consingment store na Opletalově 6 v Praze 1, kousek od Václaváku.
2. Jakou zde zastáváš funkci?
Řekl bych, že jsem vedoucí obchodu, nákupčí, social media guru (smích). Takže vlastně od
všeho trochu. Jako hlavní práci, jsem ten, kterej tady nahazuje zboží do systému, ten, kterej
prodává, ten, kterej fotí, všechno.
3. Jak vznikl nápad založení obchodu, pověz nám o začátcích.
Předtim, než jsem začal pracovat v Magu, tak jsem dělal v The Streets, obchodě, kterej se
přestěhoval na Opletalovu 40 z původní Senovážné. Tam jsem se nějak dostal do styku s
Domem a Homerem z The Mag a krom toho, že jsem prodával tenisky, tak jsem i do toho si
občas něco nakoupil na Supreme, sehnal si nějaký Jordany a věděl jsem, kde co a jak. Takže
dá se říct, že jsem se snažil bejt resellerem. Tohle všechno se nějak spojilo s tim, že Dominik
měl v The Mag kanceláři volnou malou místnůstku - tak 2x5 metrů bych řekl a furt říkal, že
bychom tam mohli udělat nějakou srandu na vintage nebo nějaký naše onošený věci. A mě
napadlo, že by to nemuselo bejt jenom na naše starý věci a blbosti, ale že by to mohlo bejt
čistě resell store, sehnat od někud stock, začít to přeprodávat. Snažit se bejt takový wannabe
Round Two. Představil jsem to dalším dvou lidem a oni řekli, že to zní dobře. Tak vzniknul
první The Mag Market v malý místnosti, kde bylo 20 párů bot, 20 triček a pár mikin. To se
začalo líbit komunitě, že něco takovýho děláme. Ty ceny vzhledem k nulovejm nákladům byly
dost přijatelný v tý době. Takže jsme mohli resellovat o něco málo nad náš výdělek a stačilo
to. Díky tomu k nám začalo chodit mega lidí, začali nám psát, jestli jim něco neseženem, byla
tam ta důvěra, že nejsme jenom nějaký kluci ze skupiny (facebookové), ale že je za náma The
Mag. Kdybychom to dělali špatně, určitě by se to totiž odrazilo v kvalitě magazínu a podobně.
No a dostali jsme pozvánku na Teniskology - poslední ročník, od tý doby už žádnej nebyl (rok
2017). Tam jsme byli snad jediný reselleři a podařilo se nám tam prodat šílený množství. I na
teď, co jsme schopný prodat, bych řekl, že je to šílený. Plus do toho nám vyšel merch s Lady
Dee (přední česká herečka ve filmech pro dospělé), kterej měl taky super prodeje. Díky tomu
výdělku jsme si mohli dovolit se přestěhovat do spodního patra toho obchodu, kde jsme byli,
tam byl trezor po starý bance. Bylo to tam plesnivý, dělaly se tam party, vedro, hnus. Takže
my jsme se tam na tři tejdny zavřeli, nakoupili barvy, spreje a celý jsme to tam dali dohromady.
Tam jsme si postavili takovou The Mag Market verzi 2, která měla bejt už trochu
reprezentativnější, mělo se tam vejít víc lidí, víc místa na tenisky a oblečení. Taky to tak
fungovalo, že ten zájem od těch lidí byl velikej a chodili k nám čím dál tím víc a vlastně jsme
fungovali jako nějakej soukromej klub. Tak jsme si řekli, že bychom to mohli dělat nějak vážně,
jako práci, že bychom to měli udělat tak jak to má bejt, otevřít si obchod a zařídit si všechny
tyhle srandy (smích). No a to se pak nějak stalo. Když seš půl roku zaseklej na místě a už tam
není co vylepšovat, tak už se cejtíš tak nějak znuděně a ta práce tě tolik nenaplňuje. Tak jsme
si řekli, že to zkusíme a půjdeme do velkýho nájmu s velkejma nákladama, budeme muset
navýšit ceny a snad to lidi nějak chytne. Přestěhovali jsme se sem, na Opletalovu 6 a jsme
tady na tom místě už skoro osm měsíců a musím říct, že to lidi chytlo.
3. Jaké jste používali/používáte marketingové nástroje k přilákání zákazníků?

Tyjo, ze začátku jsme čistě jeli jen skrz náš (The Mag) Youtube kanál, kterej v tý době měl
nějakejch 40 tisíc sledujících. Tam jsme vlastně v News From The Streets, nejsledovanějším
pořadu, kterej na The Mag byl, sprezentovali, že se otvírá The Mag Market, nějaký otvírací
hodiny, založil se Instagram účet. Ten v tý době byl teda takovej, jakej byl, já to moc neuměl.
Vyfotil jsem věc, napsal tam velikost a cenu - to byl můj um. Fungoval teda Instagram a ten
Youtube kanál, kterej naháněl lidi do obchodu. Pomáhalo i to, že tam byl ten obchod The
Streets a my byli buď pod nima, nebo nad nima, tak vždycky lidem na prodejně řekli, že jestli
chtěj Yeezy, můžete se jít podívat dolů. To nám taky dost pomáhalo. A vlastně jsme u toho
zůstali, hlavně Youtube a Instagram. Když se podíváte na Instagram, tak my jsme tam nechali
ty první fotky, co jsme fotili až k tomu, co děláme doteď. Teď se dá říct, že už máme dost
profesionální instagramovej účet, kde nám sdílí fotky účty jako Yeezyboost nebo
Supremecommunity, který maj už třeba dva, tři miliony sledujících, což jsou neuvěřitelný čísla.
Za poslední dny se nám podařilo bejt i vybraný do hashtagu kategorie Supreme a Yeezy, což
má 20 milionů sledujících. Takže, na sociálních sítích si myslim, že v Česku a Slovensku
máme ten Instagram na dost vysoký úrovni. Youtube kanál má už nějakejch 80 tisíc
odběratelů. Tam nám každej měsíc vychází pořad, kterej představuje věci z marketu, jaký tam
budeme mít a který vycházej a nějak se promujeme. To jsou asi tři mediální nástroje, který
nám pomáhaj nejvíc. Pak mám i kamaráda, kterej má digitální agenturu, ten se nám stará
o Google ads, ale do toho nevidim. Každopádně máme placenou Google reklamu, která nám
teda dost fungovala třeba přes vánoce.
4. Platíte si reklamu na Instagramu? Jak tam sbíráte nové followery?
Instagram si neplatíme, ale vymysleli jsme si takovej vlastní giveaway, kde se snažíme dostat
náš The Mag merch k co nejvíc lidem a těm, co ho chtěj. Takže pokud nám komentujou a
lajkujou fotky, tak my každou neděli vyberem jeden náhodnej nebo sympatickej komentář a
pošleme mu tričko. Takhle fungujeme poslední dva, tři měsíce a lidi to baví, chtěj komentovat
i lajkovat a díky tomu se zapojujou do toho co chtěj - naše trička zadarmo. Takže vlastně my
děláme něco pro ně a oni pro nás. Hezká spolupráce s našema followerama (smích). Každej
tejden nám z toho skáče třeba 500 komentářů, což je super engagement. Postujeme jednu
fotku denně, kvůli nákladům na fotografa. Stačí nám to, nemáme tolik novejch věcí, abychom
je nestíhali fotit. Takže nám stačí jeden post denně a na každým je třeba sto až dvě stě
komentářů.
5. Vy jste teda resell obchod, jaký máš názor na resellery obecně a jaký mají dopad na
kulturu?
Dřív jsem to bral hrozně negativně, ale teďkon vlastně myslim, že díky nim ta kultura je. Díky
nim celebrity nosej ty věci, který na nich lidi viděj a chtěj nosit. Protože, raper si neshání
Supreme, že ve 12 ve čtvrtek kliká a doufá, že stihne něco koupit. To napíše nám, my mu to
seženeme, on si to dá na sebe do klipu a lidi to vidí a chtěj koupit. Takže určitě díky resellerům,
personal shopperům a tady tý odnoži limitovanejch věcí, co vznikla, tak díky tomu se ta fashion
kultura, hlavně hype teda, jako Supreme, OFF-WHITE, tak to podle mě dost reselleři držej při
životě a takhle to funguje. Myslim si taky, že ty značky jim proto jdou naproti, proto dělaj tak
limitovaný kvantity a nějaký věci jdou backdoorem třeba o tejden dřív do Round Two, aby se
ten hype kolem tý tenisky vytvořil. Takže si myslim, že už je to úzce spjatý a bez resellerů by
asi tohle nebylo.

6. Takže myslíš, že i ty značky s nimi nějak fungují a počítají?
Určitě. Nechci teda zmiňovat žádnou značku a konkrétně ani nevim. Ale už jenom to s Round
Two je zvláštní, že oni maj nějaký věci třeba dva, tři tejdny dřív, třeba po módních přehlídkách
z fashion weeku a tak, takový kolekce, co nikdo nemůže mít. Takže si myslim, že určitě ty
značky tomu chtěj jít naproti a chtěj, aby se na Round Two Instagramu objevila fotka s
cenovkou tisíc dolarů měsíc před releasem.
7. Zmínil si personal shoppers, děláte taky podobné služby?
Pro veřejnost fungujeme jen s tim, že máme stock, kterej prodáváme. Když je nějakej
zákazník, kterej u nás už delší dobu nakupuje a stane se, dejme tomu kamarádem, tak tomu
dokážeme sehnat i věci na zakázku. Ale neděláme to, hodně se stává, že pro někoho něco
seženeš, přijde to, jemu se to nelíbí a nechce to zaplatit. To je dost problém, protože většinou
tyhle věci už nejdou vracet. V tom je to složitý, protože většina lidí neví, jak ty věci vypadaj
nebo seděj. To je oproti Americe dost jiný, tam stačí vyjít na hlavní ulici v LA, kde je deset
resell stores, kde se na tu věc podíváte a víte.
8. Je těžký se u nás v tomhle oboru prosadit?
Určitě, je to tady těžký, protože je tady hrozně malá komunita lidí, co jsou ochotný za to zaplatit
tu vyšší částku. Protože my máme vyšší cenu, než za jakou se dá nakoupit na skupinách
(facebookových). My máme totiž i větší náklady žejo, musíme platit daně, nájem, brigádníky,
je to normální obchod. Většina lidí už to chápe, ale jsou jedinci, který když u nás vidí věc o
tisícovku dražší, tak to nedokážou pochopit. Vlastně v tom je ten problém, můžou tady jako
vzniknout další dva obchody, který budou mít trochu jiný zboží, ale kdyby tady vznikly další
dva se stejnou nabídkou, tak to nemá smysl. My měli dobrý zázemí díky The Mag. To jméno
se nám propůjčilo a hned se celej příliv co znal The Mag, zná i The Mag Market. Ale jenom
tak si tady vybudovat consingment/resell store bez toho, aby vás někdo poznal, to ne. Nikdo
nechce nakupovat od někoho, koho nezná. Myslim, že určitě lidi důvěřujou tomu, koho vidí,
slyší, má nějaký zázemí a nějak to vypadá. Věc za 30 tisíc si nejdeš koupit k patnáctiletýmu
klukovi, když ani nevíš, jak vypadá.
9. Vnímáš rozdíl mezi ČR a zahraničím?
Kdybychom se bavili o tom co znám - Londýn, Paříž, Berlín, tak tam je to dost jiný i díky tomu,
kolik tam lidi vydělávaj peněz. To pak není problém a mladý lidi nosej tyhle značky, hodně
jejich rodičů se snaží nakupovat oblečení jinde, než v hmku. Takže jsou ochotný utrácet víc
za oblečení a za to, jak vypadaj. Podle mě taky to tam pak je, že je víc takovejhle obchodů, je
tam větší poptávka. Určitě je to i tim, že tam většina těhle značek co my tu prodáváme, tak se
mnohem líp shání. Jedete do Berlína a tam už je pět obchodů, co maj normálně OFF-WHITE
ve stocku, to tady nemáš. Takže tam je i jednodušší bejt resellerem, jelikož tam ty věci
seženeš jednodušejc a i z menší cenou, než my je třeba tady musíme vykupovat. Takže si
myslim, že zahraničí, Evropa, tyhlety města to maj takhle jednoduchý. A potom Amerika, to je
úplně jinej svět na resell. Když se tam užíví pět obchodů vedle sebe na 500 metrech
čtverečních, tak je to úlet. Fakt to tam je, vyjdeš z obchodu, ujdeš tři metry a seš v dalším s
úplně stejnou nabídkou, ale stejně to funguje.

10. Jaké máte plány do budoucna?
Kromě toho, že řešim obchod, tak úzce spolupracuju i na MagConu. To je podle mě aktuálně
největší sraz lidí nebo event, convention, kde se sejdou všichni mladý, který maj rádi tuhle
módu, rap, hip hop a celou tuhle odnož tohohle, dejme tomu teď už mainstreamu. My to
děláme pro komunitu, minulej rok to bylo v Kotvě, měli jsme tam vystavovatele, resellery ze
zahraničí, retailery od nás jako Queens, Footshop, The Streets. Pak jsme udělali afterparty,
kde vystupovali momentálně nejpopulárnější interpreti. No a po tomhle prvním ročníku, kterej
se konal v říjnu 2018, tak teďkon jsme zdvojnásobili prostory a děláme to na Výstavišti
Holešovice. Tak tam to chceme udělat ještě větší a hezčí a dělat něco pro komunitu. Teď totiž
není žádná akce, kde by se lidi sešli, podívali na tenisky a pokecali. Na tomhle teda určitě
chceme dál pracovat. Obchod samozřejmě plánuju taky upgradovat, v nejbližší době chci
udělat e-shop, jelikož teď fungujeme vlastně jenom tady na prodejně.

