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Abstrakt
Tato bakalářská práce se snaží zmapovat fenomén přeprodeje tenisek a značkového
oblečení a s ním spojeného podnikání. Práce je rozdělena na tři části. První část zkoumá
kořeny tohoto fenoménu, historii značek, jejichž produkty se přeprodávaly jako první a dnes
stále tvoří majoritní část přeprodejního trhu. Rozebírá, jak se do této pozice dostaly a jaké
zásadní momenty vedly k vytvoření dnešní podoby trhu. Ve druhé části jsou popsány
nejvyužívanější kanály nákupu a prodeje přeprodejního zboží. V poslední, praktické části,
je vytyčeno jedenáct hypotéz týkajících se různých aspektů podnikání v oblasti přeprodeje.
Ty jsou následně potvrzeny nebo vyvráceny pomocí analýzy odpovědí předních českých
přeprodejců a sběratelů tenisek a oblečení, se kterými byly provedeny kvalitativní
rozhovory.

Abstract
This thesis maps the phenomenon of reselling of sneakers and streetwear and the
business connected to it. The thesis is divided into three parts. The first part is dedicated to
this phenomenon and the history of the first most popular resale brands which has held the
market majority till nowadays. I describe how brands have achieved such positions and what
the milestones leading to the contemporary market situation have been. In the second part of
thesis I map the most used channels and tools for purchasing and sales at the reselling market.
In the third, practical part, I worked with 11 hypotheses concerning different aspects of the
reselling business. I made qualitative interviews with leading Czech resellers and collectors
of sneakers and streetwear. Based on analyses of their responses I either confirm or refute
the given hypothesis.
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Úvod
Rozhodl jsem se blíže prozkoumat fenomén sběratelství značkového módního zboží,
zaměřený zejména na jeho prodejní a marketingové techniky. Tento fenomén, nazývaný
v angličtině „reselling”, tedy přeprodej, vytváří svébytnou subkulturu, v níž se mísí vlivy
módy, sportu a hudby. Jedná se zejména o přeprodej značkového oblečení a limitovaných
tenisek, jejichž popularita je mezi mladistvými tak vysoká, že některé modely tenisek
i oblečení dosahují na sekundárním trhu až statisícových částek. Tyto produkty slouží jednak
k vytváření osobních sbírek majitelů, jednak i k posílení jejich kulturního a sociálního
kapitálu.1
Cílem mé bakalářské práce je zmapovat přeprodejní kulturu a definovat zásadní
události, které ji formovaly. Sekundární trh s oblečením se v souvislosti s rozvojem online
sociálních médií během poslední dekády rozvinul natolik, že jeho hodnota přesahuje jednu
miliardu dolarů.2 Mým cílem je dále popsat, jak kultura funguje nyní, jak operují prodejci
i sběratelé a v neposlední řadě bych dospěl k tomu, proč se tak rapidně vyvinula z malé
komunity v celosvětový fenomén. Velká část tohoto systému funguje na principu sdílené
ekonomiky, a to částečně v šedé zóně. Značky využívají různé techniky, aby si zákazníka
i přeprodejce udržely, zejména efekt ekonomické vzácnosti neboli scarcity. 3 Tento efekt
však není zatím ani v domácí, ani v zahraniční literatuře dostatečně popsán, neboť prodejci
své marketingové a prodejní postupy nesdílejí a chrání. Podrobněji se tomuto tématu věnuje
hlavně mezinárodně uznávaný expert a analytik sportovního a obuvního průmyslu Matt
Powell, viceprezident a poradce NPD Group – americké firmy soustředící se na výzkum
trhu.
Při zkoumání jsem využil i své znalosti tohoto prostředí a dané komunity, protože se
v ní sám delší dobu pohybuji. Jako redaktor jsem psal o pouliční módě přes tři roky do online
médií Banger.cz4 a Czechmag.cz5. Zde se mi podařilo získat určitý vhled do kulturních

1

BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání / Pierre Bourdieu ; z francouzského originálu Raisons pratique ...

přeložila Věra Dvořáčková. 1998. ISBN 8071845183. s. 15
2

SOMMER, Liz. THE $1 BILLION SNEAKER RESALE MARKET. StayHipp [online]. 1. 11. 2018 [cit.

2019-04-06]. Dostupné z: https://stayhipp.com/glossary/fashion/the-1-billion-sneaker-resale-market/
3

CIALDINI, Robert B. Influence: science and practice / Robert B. Cialdini. 2014. ISBN 9781292022291.

4

Články autora - Matydicky. Banger [online]. [cit. 2019-05-08]. Dostupné z:

https://www.banger.cz/author/matydicky/
5

Články autora - Matěj Kačírek. Czechmag [online]. [cit. 2019-05-08]. Dostupné z:
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a sociálních pravidel této specifické subkultury. Zajímavostí například je, že v Praze se mladí
nadšenci do tenisek scházejí u obchodního centra Palladium na Náměstí Republiky, kde si
porovnávají drahé oblečení a tenisky. V komunitě se těmto lidem říká „pallakids“ (viz
obrázek č. 1). Zájem o tenisky, módní návrháře a o módu obecně byl dalším z důležitých
faktorů při výběru tématu. Přijde mi významné toto téma akademicky zpracovat, a nejen
proto, že je nové a neprozkoumané; chtěl bych ukázat širší veřejnosti, že sbírání a prodej
obuvi a oblečení není jen zábava pro mladé, ale regulérní byznys s mnoha různými aspekty.
Práci jsem strukturoval do teoretické a praktické části, která představuje vlastní
výzkum. Cílem teoretické části je vytyčit stručnou historii této kultury, prezentované na
vzniku prvních a největších značek na přeprodejním trhu v první polovině, v druhé pak
popsat nejpoužívanější způsoby prodeje a nákupu. Pomocí rozhovorů s největšími českými
prodejci a sběrateli chci zjistit, jak je na tom přeprodej v ČR, zda se jím dá uživit, jaké se
zde používají strategie a zda je nějakým způsobem regulovaný státem.
Při vybírání tématu jsem si neuvědomil řadu aspektů, které jsou nutné pro podrobné
vysvětlení fenoménu. Zároveň jsem nemohl předvídat, jak dopadnou rozhovory
s respondenty a jaké informace se od nich dozvím. Z toho důvodu jsem se musel při psaní
mírně odchýlit od původní teze. Uvědomuji si také, že jsem markantně přesáhl minimální
rozsah práce. Stalo se tak ze dvou důvodů: jelikož fenomén přeprodeje oblečení není dosud
dostatečně akademicky ukotvený, přijde mi povinností zahrnout opravdu všechny důležité
aspekty a souvislosti. Chci, aby čtenář téma komplexně pochopil, a proto jsem musel
teoretickou část napsat delší, než bylo zadáno. V praktické části je důvodem délky zvolená
metoda. Respondenti často v odpovědi zmínili hned několik důležitých informací, proto
musela být uvedena v delším znění.

https://czechmag.cz/author/matydicky/
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1 Historie nejúspěšnějších přeprodávaných značek
Nedá se přesně určit datum ani čas, kdy přeprodej tenisek začal existovat jako forma
podnikání. V dokumentu Deadstock: “The History of Resellin” z roku 2017 Matt Powell
zmiňuje, že přeprodejní trh s teniskami vznikl zhruba ve stejnou dobu, v jakou vznikl
sběratelský. Dle jeho slov se fenoménem se stal až později, kolem roku 2012 a to hlavně
díky serveru Ebay, kde jedinci začali poprvé prodávat tenisky za účelem zisku. V začátcích
se tato, tehdy malá, subkultura skládala hlavně z fanoušků basketbalu a sběratelů, kteří si
vyměnovali a nakupovali nové páry, aby měli svou sbírku kompletní, až později někteří
z nich zjistili, že si přeprodejem mohou začít vydělávat.6 Hlavní zásluhu na vzniku fenoménu
mají značky, jejichž produkty se jako první začaly sbírat a později přeprodávat.
Hodnota přeprodejního trhu s teniskami k roku 2018 čítala jednu miliardu dolarů
a stále roste.7 V prodeji a přeprodeji tenisek dominuje americká značka Nike.8 Velkým
hráčem na tomto trhu je i německý adidas.9 V oblečení je to pak značka Supreme10, která se
jako jedna z mála drží na vrcholu už od konce devadesátých let minulého století a její
hodnota stále roste (v roce 2017 dosáhla jedné miliardy dolarů)11.
Tyto tři značky samozřejmě nejsou na přeprodejním trhu jediné. Za zmínku jich stojí
mnohem více – jako třeba angličtí Palace Skateboards, japonští A Bathing Ape, američtí
Anti Social Social Club či starší, zavedené značky obuvi jako Puma, New Balance nebo
Asics. Text je zaměřen hlavně na první tři zmíněné, protože měly největší dopad na vytvoření
zkoumané kultury.

6

Stellar M.E.D.I.A Productions (2017). Deadstock The History of Resellin'. [video] Available at:
https://www.youtube.com/watch?v=istnikSuxOo [cit. 2019-04-06].
7
SOMMER, Liz. THE $1 BILLION SNEAKER RESALE MARKET. StayHipp [online]. 1. 11. 2018 [cit.
2019-04-06]. Dostupné z: https://stayhipp.com/glossary/fashion/the-1-billion-sneaker-resale-market/
8

RICHTER, Felix. Nike Still on Top of the Sneaker World. Statista [online]. 14. 3. 2019 [cit. 2019-04-06].

Dostupné z: https://www.statista.com/chart/13470/athletic-footwear-sales/
9

V souvislosti s korporátní komunikací značky píše malé a u adidas jako reprezentace jejich neformálního,
„lidského“ přístupu.
10
TYLER, Jessica. These people make hundreds of dollars a month flipping products from a skater brand that
teens are obsessed with. Here's how they do it. Business Insider [online]. 20. 4. 2018 [cit. 2019-04-06].
Dostupné z: https://www.businessinsider.com/how-to-flip-supreme-products-2018-8
11

WILLIAM COWEN, Trace. Supreme Just Became a Billion-Dollar Streetwear Brand. Complex [online].

10. 10. 2017 [cit. 2019-05-02]. Dostupné z: https://www.complex.com/style/2017/10/supreme-worth-billiondollars
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1.1 Nike
1.1.1 Vznik
Historie oděvní a obuvní značky Nike začíná v šedesátých letech minulého století.
Tehdy dostal Phil Knight, bývalý vysokoškolský běžec na střední vzdálenosti a absolvent
University of Oregon, během postgraduálního studia za úkol vypracovat projekt o tom, jak
vytvořit malou společnost. Jeho prvotní záměr byl nakupovat levné tenisky vyrobené
v Japonsku a následně je prodávat v Americe.
Po několika návštěvách Japonska roku 1964 Knight zakládá, společně se svým
bývalým běžeckých trenérem z vysoké školy, Billem Bowermanem, společnost Blue Ribbon
Sports.12 Na začátku působení fungovali hlavně jako americký dodavatel japonské značky
Onitsuka Tiger. Bowerman v té době patřil ke špičce běžeckých trenérů v Americe a už
několik let přemýšlel nad tím, jak vytvořit nejlepší běžeckou botu.13 V roce 1968 se mu
podařilo navrhnout novou siluetu tenisky a díky jeho společnosti Blue Ribbon Sports měl
možnost nápad realizovat. Dovezl návrh do Japonska a ukázal ho předním představitelům
firmy Onitsuka. Ty v této nové siluetě viděli potenciál a rychle se dostává do výroby. Atleti
tento model obuli už na Olympijských hrách v Mexiku v roce 1968. Původně se měl
jmenovat „Aztec”, ale kvůli sporům se značkou adidas a jejich modelem „Azteca Gold” byl
přejmenován na „Cortez” a okamžitě se stal bestsellerem.14
„Ke konci roku 1970 se partnerství mezi Onitsuka Tiger a Blue Ribbon Sports začalo
pomalu, ale jistě rozpadat. Knight se domníval, že jejich finanční dohoda ho omezuje
v ekonomickém rozvoji, a tak spolupráci ukončil. Pro Knighta a Bowermana tím začala nová
éra, v roce 1971 představují svou vlastní značku obuvi, kterou pojmenovali Nike. Název se
odvíjí od jména řecké bohyně vítězství Niké. Na těchto botách se poprvé objevilo ikonické
Swoosh – logo Nike. Zajímavostí je, že logo bylo navrženo grafičkou Caroline Davidsonovou
a za design dostala 35 dolarů, což je z dnešního pohledu velmi směšná částka.”15

12

KNIGHT, Philip. Global manufacturing: The Nike story is just good business. Vital speeches of the day,
1998, 64.20: 637. s. 637 [cit. 2019-04-06]
13
MOORE, Kenny. Bowerman and the men of Oregon: The story of Oregon's legendary coach and Nike's cofounder. Rodale, 2006. ISBN 978-1594867316
14
VOGEL, Dirk. HISTORY CHECK – 45 YEARS OF NIKE CORTEZ. Sneakers Magazine [online]. 20.
6.2017 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://sneakers-magazine.com/history-check-45-years-of-nike-cortez/
15

KAČÍREK, Matěj. Streetwear History #1: Nike. Banger [online]. 5. 2. 2014 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z:
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1.1.2 Podepsání Michaela Jordana
Pro přeprodej tenisek ale nastává zlomový okamžik v roce 1984, kdy Nike nabírají16
pod svá křídla čerstvého nováčka v NBA17 jménem Michael Jordan. Jordan dostal 7 milionů
dolarů jen za prvních pět let jejich spolupráce, což v té době byla nejvyšší částka, jakou kdy
sportovec za reklamu obdržel. Do té doby držel první příčku basketbalista James Worthy,
který podepsal smlouvu s firmou New Balance na osm let, přičemž každý rok obdržel 150
tisíc dolarů.18
Největší kontroverzi způsobila úplně první teniska, kterou společně vytvořili – Air
Jordan I. Design boty nesplňoval požadavky NBA týkající se hráčských uniforem. Norma
nařizovala, aby hráčská obuv byla alespoň z 51 % bílá, což prvotní barevná kombinace
tohoto modelu nesplňovala (viz obrázek č. 2). Jordan dostal zákaz v těchto botách hrát, čehož
v Nike využili a postavili na tom obří marketingovou kampaň. Ač se černočervené barevné
provedení Air Jordan I původně nazývalo „Bred”, dostalo nyní nový název „Banned”
a Jordan za ně údajně dostával pokutu pět tisíc dolarů pokaždé, když si je při hraní obul.
Nike poté tvrdili, že pokutu za hráče platí. Díky tomuto „efektu zakázaného ovoce”19 získala
silueta obrovskou popularitu a vyrobilo se velké množství párů v mnoha dalších barevných
provedeních. I pomocí prodeje Jordanových tenisek Nike dosáhla firma obratu jedné
miliardy dolarů už v roce 1988.20
Jak bylo později zjištěno, jednalo se ze strany Nike pouze o marketingový tah. Nikdy
se totiž nepotvrdilo, že Michael Jordan si do hry toto barevné provedení obul. Zákaz od NBA
ale padl i ve skutečnosti, proto se fanoušci shodli, že zakázaným modelem byl „Nike Air
Ship”. Tuto tenisku nosil basketbalista na zápasy v roce 1984, rok před vydáním jeho
vlastního modelu Air Jordan I. 21 Zákazníci příběhu uvěřili, a jak bylo řečeno výše, barevné
https://www.banger.cz/historie-streetwearu-1nike/
16

Pro sjednocení textu budu u samostatných názvů firem používat 3. osobu množného čísla, rozuměno “její
zaměstnanci/zakladatelé/řídící osoby“.
17
National Basketball Association - nejvyšší americká basketbalová liga
18
DAILY, Edgar. How Michael Jordan’s Nike Deal Changed Sports Marketing Forever. Edgar Daily
[online]. 12. 9. 2018 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://edgardaily.com/articles/how-michael-jordansnike-deal-changed-sports-marketing-forever/
19

Manipulace (psychologie)/Iluze zakázaného ovoce. Wikiverzita [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z:

https://cs.wikiversity.org/wiki/Manipulace_(psychologie)/Iluze_zak%C3%A1zan%C3%A9ho_ovoce
20

DONAGHU, Michael T.; BARFF, Richard. Nike just did it: International subcontracting and flexibility in
athletic footwear production. Regional studies, 1990, 24.6: 537-552. s. 538
21
BARIAS, Marvin. The True Story Behind the Banned Air Jordan. Sole Collector [online]. 18. 10. 2017 [cit.
2019-04-07]. Dostupné z: https://solecollector.com/news/2017/10/the-true-story-behind-the-banned-air-
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provedení „Bred” bylo přejmenováno na „Banned” a dodnes je považováno za pár, který by
měl mít ve sbírce úplně každý fanoušek tenisek. Zásluhu na tom má hlavně promyšlená
kampaň ze strany Nike – každý fanoušek chtěl mít boty, které Jordanovi „zakázali”.
Důkazem ohromné popularity modelu Air Jordan 1 je skutečnost, že jen díky němu vydělala
firma Nike za rok 1985 více než 130 milionů dolarů.

22

Právě tento model zahájil éru

basketbalových bot spojených s určitým sportovcem, které se staly každodenní lifestylovou
obuví.
Nike po prvotním úspěchu začali zásobovat obchody obrovským množstvím bot.
Tento tah jim nečekaně vynesl popularitu u jiné subkultury – skateboardistů. Díky výrobě
tolika párů byl trh přehlcen a mnoho Air Jordan I skončilo ve výprodejních regálech. Snížená
cena zatraktivnila model právě pro nadšence skateboardingu, kteří siluetu zároveň oceňovali
i proto, že podporuje kotník.23
Rozvíjející se televize pomohla Nike a Jordanovi propagovat své produkty téměř
všude. Zásluhou hudebního televizního kanálu MTV se dostali k mladým lidem, kteří nosili
modely jako lifestylové boty. Díky sportovním televizním kanálům jako ESPN se zase
dostali přímo ke sportovním fanouškům. Oblíbenost bot byla díky takovémuto zacílení
obrovská.24 Popularita značky Jordan zůstává na vrcholu do dnešní doby – 34 let od vydání
prvního modelu Air Jordan. Nike se své nejúspěšnější odnože nevzdali a k roku 2018 již
existuje neuvěřitelných 33 unikátních siluet z této řady. Díky tomu můžeme sledovat i vývoj
designu a výrobních technologií sportovních bot v průběhu let.25
Dalším úspěšným tahem, který značce Jordan udržuje popularitu a přeprodejní
hodnotu, bylo v roce 1994 vydání retro modelů tenisek Air Jordan I, II a III.26 Tím je myšleno
jordan
22

WILSON, Ross. How the Nike Air Jordan 1 Became Streetwear’s Definitive Sneaker. Highsnobiety

[online]. 18. 8. 2018 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: https://www.highsnobiety.com/2017/08/18/nike-airjordan-1-streetwear/
23

SCHLEMMER, Zack. Greatest Moments of the Air Jordan 1 “Banned”. Sneaker News [online]. 1. 9. 2016

[cit. 2019-04-07].
Dostupné z: https://sneakernews.com/2016/09/01/greatest-moments-of-the-air-jordan-1-banned/
24

LAFEBER, Walter. Michael Jordan and the New Global Capitalism (New Edition). WW Norton &
Company, 2002. ISBN 978-0393323696 s.18 [cit. 2019-04-07]
25

Evolution of Nike’s Air Jordan Shoe Series: 1984-2018. The Cardboard Connection [online]. [cit. 2019-04-

07]. Dostupné z: https://www.cardboardconnection.com/the-history-of-nikes-air-jordan-shoes-told-throughpictures
26

SCHLEMMER, Zack. Greatest Moments of the Air Jordan 1 “Banned”. Sneaker News [online]. 1. 9. 2016
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znovu vydání nějaké populární siluety, která už se prodávala v minulosti.27 Tento krok byl
průlomovým bodem a pomohl budoucím retro vydáním, které začaly uplatňovat i jiné
značky, například adidas.28 Tento způsob vydávání „nových” tenisek je z hlediska poptávky
výhodný i pro přeprodejce, jelikož mnoho fanoušků chce mít ve své sbírce nějaký
z ikonických modelů Jordan. Pro ilustraci – například retro verze výše zmíněných Air Jordan
I „Banned” z roku 2016 byla rychle vyprodána a přeprodejní cena na portálu StockX se dnes
pohybuje okolo devíti tisíc korun.29

1.1.3 Dopad Jordana na subkulturu
O popularizaci tenisek v moderním světě se zasloužily dvě události, jednou z nich
bylo právě vydání modelu Air Jordan I. (Tou druhou byla rapová skladba „My Adidas” od
populárního uskupení Run DMC30, jehož vliv je popsán v kapitole 1.2.2.1) Do té doby byly
tenisky vnímány pouze jako boty na běhání či jiný druh sportu. Až díky těmto dvěma
milníkům vstoupily do života běžných lidí a vytvořily objemnou kulturu, která se kolem nich
dnes točí.
Dopad historických momentů Jordanovi kariéry na konzumenta výstižně popsal
sběratel Patrik Černý v rozhovoru pro praktickou část této práce. Pro bližší pochopení tohoto
fenoménu je vhodné část rozhovoru citovat. „Já nejvíc jedu Jordans, rozebírám, jakou ta
teniska měla historii, kdy vyšla, ty retro siluety, kterejch je víceméně pár. Ty nový
colorways31, 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 za sebou
[cit. 2019-04-07].
Dostupné z: https://sneakernews.com/2016/09/01/greatest-moments-of-the-air-jordan-1-banned/
27

CHESLER, Josh. 10 Sneaker Terms You Need to Know When Getting Into Kicks. Phoenix New

Times[online]. 22. 7. 2015 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://www.phoenixnewtimes.com/arts/10sneaker-terms-you-need-to-know-when-getting-into-kicks-7482322
28

TAYLOR, Luke. THE ADDIAS GAZELLE IS A CLASSIC SUPER SUEDE SILHOUETTE. 80s casual

classics[online]. 18. 8. 2018 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://www.80scasualclassics.co.uk/blog/adidasgazelle-trainer-90s/
29

Jordan 1 Retro Bred "Banned" (2016). StockX [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z:

https://stockx.com/jordan-1-retro-bred-2016
30

THOMPSON, Ryan. The footsy index: how sneakers became very big business. Financial Times [online].

2. 4. 2015 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/b3ea93b2-d48d-11e4-9bfe00144feab7de
31

Barevné provedení.

9

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.”32 Tím zároveň potvrdil, že podepsání Jordana
bylo ze strany Nike úspěšným tahem, a proč je kolem jeho tenisek takový rozruch. Mají
v sobě část historie, něco, s čím se mohou lidé ztotožnit, podívat se na fotky a videa, kde
Michael Jordan v botách hraje. Existuje nespočet jedinců, kteří jeho boty obdivují, vědí
o každém zápase a jakou má zrovna ten daný model historii. Nike se podařilo vytvořit z řady
Jordan kultovní záležitost.

1.1.4 Počátky čekání ve frontách
Nejslavnější a asi i první fronta na tenisky se vytvořila již v roce 2005, kdy se Nike
rozhodli pro spolupráci s umělcem jménem Jeff Staple a společně vytvořili velmi
limitovanou edici – 150 kusů – modelu Nike Dunk SB Low Staple „NYC Pigeon". Proč bylo
vydání této tenisky historickým okamžikem popsal sám Staple: „Děti začaly stavět stany
před naším obchodem čtyři dny před vydáním, uprostřed února, v New Yorku. Byla obrovská
zima. Cítil jsem se špatně. Každou noc jsem těm dětem kupoval pizzu, protože spaly venku
ve sněhové vánici čtyři dny. V den vydání – představte si, že spíte v chladu čtyři dny – přijela
policie, protože se zde nacházelo přes sto lidí. Říkali jim, ať frontu roztrhnou, ale ty lidi tam
spali 4 dny, v žádném případě nechtěli odejít. Tak jim policie začala vyhrožovat zatčením.
Tahali je od brány obchodu a zatýkali je. Každý snažil zuby nehty držet brány, ne a ne se
pustit. Pak se z toho stal fotbalový zápas. Policisté zavolali speciální jednotku a někteří lidé
z fronty si přinesli vlastní zbraně. Viděli jsme mačety a baseballové pálky na zemi. Bylo to
šílené. Před tímto incidentem to bylo vždy – jdete do obchodu a koupíte si tenisky. Před
těmito nepokoji byla tenisková kultura undergroundová a trochu šprtská. Potom k nám do
obchodu začali chodit investiční bankéři a říkali – Předtím jsme nakupovali doutníky a víno.
Teď budeme nakupovat tenisky. Vše se změnilo přes noc.”33 Boty byly vyprodány za 20
minut34 a jejich přeprodejní hodnota se nyní pohybuje kolem deseti tisíc dolarů.35 Často je
přesně taková skutečnost důvodem, proč mají některé páry na sekundárních trhu vysokou
32
33

Celý přepis rozhovoru je obsažen v příloze č.2 pod jménem “Rozhovor č. 8: Respondent H – Patrik Černý”.
BLOCK, Justin. Jeff Staple’s Oral History of the 2005 Nike SB “Pigeon” Riot In NYC. Medium [online].

23. 2. 2018 [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: https://medium.com/@jblock49_6777/jeff-staples-oral-history-ofthe-2005-nike-sb-pigeons-riot-in-nyc-446f518a7fe3
34

NICHOLS, Dugan. Men and Must-Have Shoes. 2011. JMC 860. s. 10 [cit. 2019-04-09]
"Nike Dunk SB Low Staple "NYC Pigeon". StockX [online]. [cit. 2019-04-09]. Dostupné z:
https://stockx.com/nike-dunk-sb-low-staple-nyc-pigeon
35
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hodnotu.

1.1.5 Rizika spojená s limitovanými teniskami
Kolem tenisek Nike se utvořila početná komunita loajálních zákazníků, kteří jsou
schopni čekat klidně i pět dní za jakéhokoliv počasí ve frontě, jen aby si mohli nejnovější
limitovaný pár zakoupit.36 Některé nové modely tenisek jsou tak populární, že z dlouhých
front vznikají nepokoje, které často vedou k výtržnostem a policie ve Spojených státech
musela už několikrát vydání tenisek zcela zrušit, někdy i bezprostředně před začátkem
prodeje, protože hrozilo ublížení na zdraví.
V roce 2012 musela policie na Floridě dav rozehnat s brokovnicemi. Na místě bylo
přítomno na 120 policistů. Jednalo se o model Nike Foamposite Galaxy a pro celé Spojené
státy bylo vyrobeno pouze 1200 párů, poptávka byla díky tomu obrovská. Jejich přeprodejní
cena se hned druhý den vyšplhala na 2500 dolarů, což je více, než desetinásobek původní
ceny.37 V roce 2014 v New Yorku, při vydání modelu Supreme x Nike Air Foamposite One
došlo k podobné události. Jednalo se o spolupráci Nike se značkou Supreme. Protože šlo
o tyto dvě obrovsky populární značky, spojené v jednu botu, lidé začali stát frontu před
prodejnou Supreme již v pondělí 31. března, přestože ohlášené vydýní bylo naplánováno až
na čtvrtek 3. dubna. Poměrně rychle zde začaly vznikat nepokoje a newyorská policie
přikázala firmě, aby celou akci zrušila.38 Pro obyvatele New Yorku byl e-shop tím pádem
jediná cesta, jak model zakoupit. Byl vyprodán během několika minut a hned ten samý den
dosahovala jeho přeprodejní hodnota čtyřnásobku původní ceny.39

36

ADDADY, Michal. These New Air Jordans Have People Waiting in Line For Days [online]. 28. 1. 2016

[cit. 2019-04-09]. Dostupné z: http://fortune.com/2016/01/28/nike-air-jordans/
37

Canceled release of $220 Nike shoe causes near-riot. WFTV [online]. 24. 2. 2012 [cit. 2019-04-09].

Dostupné z: https://www.wftv.com/news/local/orange-county/deputies-break-disturbance-florida-mall-shoeevent/287927751
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ROCHELEAU, Matt. NYPD shut down store's sneaker launch and 'Mace the crowd' after hundreds of fans

cause 'near riot' in Manhattan. Daily Mail [online]. 3.4. 2014 [cit. 2019-04-09]. Dostupné z:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2596375/NYPD-shut-stores-sneaker-launch-Mace-crowdhundreds-fans-cause-near-riot-Manhattan.html
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1.1.6 Spolupráce
Nike se snaží ovlivňovat subkulturu a přinášet nové způsoby a produkty již od konce
minulého století. Od roku 1999 začali spolupracovat s luxusní a respektovanou japonskou
značkou Comme Des Garçons40 a o tři roky později se Supreme41 – dva tahy, které jim
později zajistily trvalou popularitu u celé komunity a v případě Supreme i nepopiratelnou
přeprodejní hodnotu každého modelu, který spolu vydají. Produkty vzniklé z této spolupráce
jsou u přeprodejců velmi populární a některé z nich dosahují i desetinásobně vyšší hodnoty,
než je původní cena.42
Po podepsání smlouvy s Michaelem Jordanem byl jejich druhým nejúspěšnějším
a promyšleným tahem to, když v roce 2007 navázali spolupráci s rapperem Kanye Westem.
Byl pro Nike prvním a celkově jedním z mála ne-atletů, kteří dostali možnost vytvořit vlastní
model bot.43 Nike Air Yeezy (Yeezy je jeden z Westových pseudonymů) vyšly v roce 2009
a staly se okamžitě hitem. O tři roky později vyšla ještě populárnější, druhá verze této
tenisky. Jejich posledním společným počinem pak byla celočervená verze Nike Air Yeezy 2
pojmenovaná „Red October”. Jedná se o jeden z nejžádanějších modelů, který byl sériově
vyroben, a dodnes patří mezi třicítku nejdražších bot, jaké se na trhu vyskytují.44
Firma Nike nakonec o Kanyeho v roce 2013 přišla, protože mu odmítla vyplatit jeho
podíl z prodeje.45 Spolupráce s ním jim ale pomohla si uvědomit, že sportovní obuv se může
jednoduše stát lifestylovou, a s tímto faktem začali rychle pracovat. V roce 2014 otevírají
NikeLab – odnož, která má za úkol spolupracovat s největšími inovátory oděvního světa.46
40

STAFF. Nike x COMME des GARÇONS: A Full History of Collaborations. Highsnobiety [online]. 7. 2.

2018 [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: https://www.highsnobiety.com/2017/05/17/nike-comme-des-garconshistory/
41

WILLSON, Ross. Supreme x Nike: A Full History of Collaborations. Highsnobiety [online]. 13. 9. 2018

[cit. 2019-04-09]. Dostupné z: https://www.highsnobiety.com/2017/04/24/nike-supreme-collab-history/
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Dunk High Pro SB Supreme Red Stars. StockX [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z:

https://stockx.com/dunk-high-pro-sb-supreme-red-stars
43
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SCOTT, Nate. Kanye West leaves Nike for Adidas. For The Win [online]. 25. 11. 2013 [cit. 2019-04-10].

Dostupné z: https://ftw.usatoday.com/2013/11/kanye-west-leaves-nike-for-adidas
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Nike Presents NikeLab. Nike [online]. 11. 6. 2014 [cit. 2019-04-10]. Dostupné z:
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Zde probíhá spolupráce s již zavedenými návrháři, jako například s Comme Des Garçons
nebo se značkou Undercover, přesněji s jejím zakladatelem Junem Takahashim, tak i se
začínajícími, například s brandem Acronym návrháře Errolsona Hugha. Momentálně asi
nejpopulárnější spoluprací Nike je ta s návrhářem Virgilem Ablohem a jeho značkou OffWhite, která bude blíže specifikována v praktické části. 47 Nike pomocí těchto kolaborací
ještě více rozšířili okruh možných zákazníků o velkou komunitu fanoušků módní tvorby.

1.2 adidas
Sportovní značka adidas se řadí se svou bohatou historií mezi deset
nejvýdělečnějších společností (a zároveň je z nich jedna z nejstarších) zaměřující se na
sportovní oblečení. S jejich celkovými tržbami dosahujícími skoro jedné miliardy dolarů (k
roku 2015) si drží druhé místo, hned za lídrem v této oblasti, Nike.48

1.2.2 Zásadní modely
V průběhu let se adidasu podařilo vytvořit hned několik zásadních modelů
utvářejících teniskovou kulturu, z nichž za nejikoničtější se považují adidas Stan Smith
a adidas Superstar.49
1.2.2.1 adidas Stan Smith
První zmíněný je jedním z nejznámějších modelů tenisových bot na světě a byl
vytvořen v roce 1965, původně pro tenistu Roberta Hailleta. Ten ale o 6 let později končí
kariéru a adidas hledají nového sportovce, pro kterého by mohli tenisku upravit a který by
jim pomohl v prodejích. Rozhodnutí nakonec padlo na již v té době velmi úspěšného
amerického tenistu jménem Stan Smith. Ze začátku stále zůstávalo tenisce původní jméno
Robert Haillet, po sedmi letech byla bota modifikována pro Smitha a zákazníci ji mohli
poprvé spatřit v podobě, jak ji znají dnes. Na jazyku se nachází obrázek Smithova obličeje
s podpisem a na patě jeho jméno s logem adidas (viz obrázek č. 3). Po této změně prodeje
raketově vzrostly a díky partnerství adidasu s více tenisty byla viděna na všech světových
47

COLE, Alexander. Nike's Best Sneaker Collabs: From Virgil Abloh To The Wu-Tang Clan. Hnhh [online].

25. 3. 2019 [cit. 2019-05-02]. Dostupné z: https://www.hotnewhiphop.com/nikes-best-sneaker-collabs-fromvirgil-abloh-to-the-wu-tang-clan-news.75324.html
48

BHASIN, Hitesh. Top 10 Sportswear Brands In The World. Marketing91 [online]. 23. 1. 2019 [cit. 2019-

04-16]. Dostupné z: https://www.marketing91.com/top-10-sportswear-brands-world/
49

RENWICK, Finlay. The 9 Most Iconic Trainers Of All Time. Esquire [online]. 24. 5. 2016 [cit. 2019-04-

20]. Dostupné z: https://www.esquire.com/uk/style/shoes/a10019/the-most-iconic-trainers-of-all-time/
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kurtech. Sám Stan Smith se nechal slyšet, že když poprvé prohrál zápas proti soupeři, který
měl na sobě jeho tenisky, byl to pro něj velmi zvláštní pocit.50 Pro její jednoduchý design si
získala obrovskou fanouškovskou základnu a i více než 40 let po prvním představení patří
k nejpopulárnějším modelům značky adidas – k roku 2016 se celosvětově prodalo
dohromady přes 50 milionů párů.51 V roce 2014 byla vyhlášena teniskou roku magazínem
Footwear News.52
1.2.2.2 adidas Superstar
Druhý z nejúspěšnější adidas modelů byl naopak vidět hlavně na basketbalových
hřištích. Je jím jedna ze dvou nejzásadnějších siluet celé teniskové kultury (s Air Jordan I)
– adidas Superstar. Originální verze z roku 1969 je celobílá teniska s černými pruhy
a ikonickým, lehce rozpoznatelným gumovým krytem na prsty u nohou. Nechybějí ani tři
černé pruhy na bocích, typické pro adidas. Nejen vzhled, ale i hráčské pohodlí bylo na jiné
úrovni – model byl tak revoluční, že ho už o tři roky později nosilo na 85 % profesionálních
a vysokoškolských hráčů basketbalu.53
Nejdůležitější moment pro Superstar přichází v roce 1983, kdy si ho oblíbili členové
rapového uskupení RUN–DMC a začali ho nosit a propagovat. Nosili je jedině bez tkaniček
– kontroverzní krok, který upoutal pozornost. Považovalo se to za imitaci vězeňské obuvi,
kde se tkaničky nemohly nosit z bezpečnostních důvodů (viz obrázek č. 4). Díky obrovské
popularitě této skupiny mnoho fanoušků začalo styl napodobovat a hip-hopová kultura plně
přejímá model Superstar za vlastní. O tři roky později vydává skupina dnes již legendární
píseň „My adidas", která zajistila teniskám ikonický status mezi fanoušky, a samotné
skupině smlouvu na jeden a půl milionu dolarů se společností adidas.54 Na model bylo

50
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přidáno logo RUN–DMC a nejen Superstar, ale tenisky obecně se pomalu, ale jistě dostávají
do povědomí širší veřejnosti. Jak už bylo řečeno výše – společně se spoluprací Nike
a Michaela Jordana byl tento krok jedním ze dvou stavebních kamenů celé teniskové kultury
do podoby, v jaké ji známe dnes.

1.2.3 Technologie
Za zmínku určitě stojí i přínos společnosti adidas v oblasti nových technologií. Mezi nimi
vede nejmodernější Boost, kterou představili v roce 2013. Zjednodušeně řečeno se jedná
o zvláštní materiál, kde je mnoho malých speciálních kuliček spojeno pomocí páry a vytváří
hmotu, která je zaprvé velmi pohodlná a zadruhé vrací zpět energii (z každého došlápnutí).55
Z ní byla vytvořena podrážka a podle některých zdrojů se jedná o vůbec největší pohodlí,
které mohou tenisky poskytnout.56 adidas byl zároveň první firmou, která princip navracející
se energie obchodně využila.57 Tato technologie stojí za jejich nejpopulárnějšími modely
poslední doby jako UltraBoost, NMD a Yeezy Boost. Další přelomovou zprávou bylo, když
v roce 2015 firma oznámila, že pracuje na své první tenisce vyrobené pomocí technologie
3D tisku. Model pojmenovaný adidas Futurecraft 4D bylo poprvé možné zakoupit o tři roky
později, v lednu 2018, ve velmi omezeném množství, díky čemuž se jeho přeprodejní cena
vyšplhala na více než trojnásobek té původní – skoro tisíc dolarů.58

1.2.4 Spolupráce
I firma adidas si uvědomuje obchodní potenciál, který má spolupráce s jinými
osobnostmi a značkami. Momentálně je nejvíce propagovaná a u prodejců i sběratelů
nejpopulárnější spolupráce s hudebníkem Kanyem Westem. Ten v roce 2013 opustil Nike
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poté, co mu nebyl zaplacen podíl z prodeje jejich společného modelu Nike Air Yeezy.59
Obratem na to West oznámil spolupráci s rivalem a největším konkurentem Nike, značkou
adidas.60
V roce 2015 uskutečnili první projekt: plnohodnotnou kolekci oblečení Yeezy Season 1
spojenou s vydáním dvou modelů bot – Yeezy Boost 350 a 750 v barevných kombinacích
„Grey” a „Turtledove”. Cena oblečení z kolekce byla nastavena vysoko (např. 600 dolarů za
tepláky nebo 3000 dolarů za kabáty), a proto neměla takový dopad na kulturu a přeprodej.
U tenisek tomu bylo úplně jinak. Nejen, že se ihned vyprodaly, ale West za ně dostal ještě
ten samý rok ocenění „Bota roku” na 29. ročníku cen Footwear News, pořádaného
stejnojmenným serverem.61 V roce 2015 vyšly další tři barevné kombinace modelu Yeezy
Boost 350 a jedna modelu Yeezy Boost 750. Všech šest se umístilo na předních místech
žebříčku dvaceti nejcennějších tenisek roku 2015 sestaveného servery Highsnobiety
a Campless (viz obrázek č. 5). Černé provedení modelu 750 bylo na prvním místě s hodnotou
1876 dolarů (původní cena byla 350 dolarů).62 Magazín GQ vyhlásil Yeezy jako nejvlivnější
tenisky roku 2016.63
Díky modelu Yeezy se i rapidně zvýšil podíl (v dolarech) adidasu na přeprodejním
trhu. Z 1 % v roce 2014 na 30 % v roce 2016. Z toho 75 % z této části představují Yeezy,
zbytek další populární modely jako NMD nebo Ultra Boost.64 Do roku 2019 přibylo do řady
Yeezy několika dalších modelů jako Yeezy Boost 500, 700, 950 a adidas Yeezy Powerphase
Calabasas. Bylo vydáno hned několik barevných kombinací každého z nich a s nárůstem
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jejich počtu klesá i přeprodejní cena.65 Generální ředitel adidasu na začátku letošního roku
oznámil, že cílem je vydat cca dvacet dalších modelů a barevných kombinací z řady Yeezy.66
Dopad na jejich přeprodejní cenu se bude odvíjet podle počtu vydaných párů, ale těžko se
ještě někdy vyrovná prvotnímu modelu Yeezy, jehož cena na sekundárních trhu dosahovala
500 % nárůstu, jak bylo řečeno výše.
Nejde opomenout ani časté spolupráce firmy adidas s předními módními návrháři.
Jedná se o velmi uznávaná jména v módním světě jako Rick Owens, Raf Simons nebo Stella
McCartney. Japonský návrhář Yohji Yamamoto se značkou spolupracuje od roku 2003, kdy
byl založen jejich společný projekt Y3, který trvá dodnes. Pro jeho futuristický nádech
a spojení sportovního oblečení s elegancí byl v mnoha směrech revolucí v módním
průmyslu.67

1.3 Supreme
Zatímco v oblasti přeprodeje tenisek Nike a adidas dominují, pouliční móda neboli
streetwear má jiného lídra. Je jím americká skateboardová značka Supreme.

1.3.1 Vznik a dnešní podoba
Byla založena v New Yorku v roce 1994 jako malý obchod pro milovníky
skateboardingu.

Jejím zakladatelem je James Jebbia, který ji dodnes řídí. Prvními

zaměstnanci byli teenageři a herci z kultovního snímku Kids režiséra Larryho Clarka, ti na
obchod vzpomínají spíše jako na místo setkávání se a trávení volného času, než seriózní
místo prodeje.68 Co začalo vydáváním malých počtů triček a mikin, je dnes firmou
s hodnotou jedné miliardy dolarů – roce 2017 Supreme prodali 50 % podíl skupině Carlyle
za 500 milionů dolarů.69
65
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Supreme vydávají dvakrát do roka kompletní kolekci a každý čtvrtek menší kolekce.
Na jejich webových stránkách se vše vyprodá v rámci několika minut, častěji vteřin.70
Obdobný proces probíhá i v jejich kamenných obchodech, kterých je nyní na světě už
jedenáct – tři ve Spojených státech, jeden v Londýně a Paříži a šest v Japonsku.71 Nadšenci
zde čekají dlouhé fronty, které mohou někdy trvat až 48 hodin, podobně, jak tomu bývá
u vydání nových limitovaných tenisek. 72

1.3.2 Důvody popularity
Důkazem toho, jaké má dnes značka ve světě postavení, je i to, že některé jejich
produkty dosahují přeprodejních hodnot až do výše pár desítek tisíců dolarů.73 Supreme
tohoto statutu dosáhli díky několika různým aspektům.
1.3.2.1 Spolupráce s umělci
Velkou popularitu získala značka díky časté práci s umělci z celého světa, ať už se
jednalo o undergroundové jedince nebo celosvětově známá jména. Úplně první spolupráce
se uskutečnila hned v roce 1994, kdy byla značka založena. Jednalo se o graffiti umělce
vystupujícího pod pseudonymem Rammellzee. Jeho model auta byl dokonce dlouhou dobu
používán jako pozadí jejich minimalistické webové stránky a tato spolupráce vydržela až do
roku 2010, kdy Rammellzee zemřel.74 Mezi další jména na dlouhém seznamu patří například
jeden z nejbohatších umělců světa Damien Hirst, jehož kapitál činí 300 milionů dolarů75,
ilustrátor Pedro Bell, hudebník Daniel Johnston, ale i jeden z nejznámějších světových
režisérů, David Lynch.76 Za zmínku stojí i umělec, který je teniskové kultuře asi ze všech
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nejblíže – KAWS. Ten už několikrát spolupracoval se značkou Nike na vlastním modelu
tenisek, z nichž ty nejžádanější – model Air Force 1 – se prodávají na sekundárním trhu za
částky přesahující dva tisíce dolarů.77 V seznamu nesmí chybět ani světoznámý kontroverzní
fotograf Terry Richardson, který pro Supreme fotografuje celebrity. Ty si obléknou bílé
tričko s logem značky, nechají se od něj vyfotografovat a výsledek je následně umístěn opět
na tričko, prodávané se zbytkem dané kolekce. Mezi tyto celebrity patří například Kate
Moss, Lou Reed, Michael Jordan nebo Neil Young.78
1.3.2.2 Spolupráce s ostatními značkami
Ačkoliv spolupráce s umělci měla velkou zásluhu na zvýšení veřejného povědomí
o značce Supreme, největší popularitu jí zajistilo několik dobře zvolených spoluprací
s ostatními, nejen oděvními značkami. První a málo známou spolupráci uskutečnili dokonce
ještě před otevřením kamenné prodejny v roce 1994. Byla to malá kolekce triček
v kolaboraci se značkami Xlarge, Haze a Grand Royal k příležitosti benefičního koncertu
kapely Beastie Boys pro pomoc osvobození Tibetu. Trička nebyla volně k zakoupení,
návštěvník je obdržel společně se vstupenkou.79 Následovalo mnoho dalších spoluprací, ale
několik z nich bylo pro Supreme zásadních, ty uvedly značku do povědomí běžného
zákazníka a utvořily kolem ní kult, jak ho známe dnes.
Jako první je důležité zmínit giganta atletické obuvi a oblečení, Nike. S nimi začala
spolupráce v roce 2002 na modelu tenisek Dunk Low Pro Sb a od té doby pokračuje takřka
každý rok až dodnes. Vždy jsou jednotlivé produkty ze spolupráce velmi žádané a často
dosahují několikanásobné přeprodejní hodnoty. Jak už bylo zmíněno v části o značce Nike,
v roce 2014 při vydání modelu tenisek Supreme x Nike Foamposite One museli být
přivolány policejní složky, aby čekající dav rozehnaly, a celá byla zrušena. V roce 2007
Supreme navazují další dlouhotrvající, úspěšnou spolupráci s přední značkou outdoorového
oblečení The North Face. Téměř každoročně vytvářejí až dvě společné kolekce, které
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obsahují hlavně outdoorové oblečení. Nejžádanější jsou bundy, z nichž u některých dosahuje
přeprodejní hodnota několik tisíců dolarů.80
Spolupráce, která vše změnila a definitivně postavila značku na pomyslný trůn mezi
jimi podobnými, je s kultovním japonským labelem produkujícím luxusní módu – Comme
Des Garçons, to potvrdil i sám zakladatel Supreme Jebbia81. I ta pokračuje do dnešního dne
a například v roce 2017 se tyto dvě značky spojily s Nike, aby vytvořily ultimátní spolupráci
na modelu Air Force 1 Low, jejichž hodnota na sekundárním trhu je nyní přes 600 dolarů.82
Pouliční a vysoká móda se v posledních letech začíná často a nápadně prolínat. To vedlo
k nejkontroverznější spolupráci v historii značky Supreme, a možná i celé moderní módní
kultury. Vyšla v roce 2017 a jednalo se o francouzského módního giganta Louis Vuitton (viz
obrázek č. 6). Dohromady tyto dvě značky vytvořily plnohodnotnou kolekci obsahující vše
od obuvi, zavazadel, přes doplňky jako sluneční brýle, až po mikiny a kalhoty. Představena
byla pomocí klasické módní přehlídky, která se konala v rámci pařížského týdnu módy. Na
spolupráci je o to zajímavější fakt, že v roce 2000 Supreme vydali několik produktů, které
byly potištěny jejich vlastní verzí ikonického monogram vzoru, patentovaného právě
značkou Louis Vuitton. Tehdy jim francouzský módní dům poslal dopis, který požadoval
okamžité zastavení prodeje, a kolekce musela být po dvou týdnech stažena.83 O 17 let později
spolu pak tyto dvě značky oficiálně spolupracují, což je další příklad toho, jak se hranice
mezi dvěma světy začínají prolínat a hráči v oblasti luxusní módy začínají brát pouliční
konkurenty vážně.
1.3.2.3 Doplňky
V krátkosti je nutno zmínit i výstřední doplňky, kterými Supreme doplňují své
kolekce. Každý rok se zdá, jako by se pokoušeli posouvat hranice toho, co všechno jsou
schopni prodat, jen když se zde bude vyskytovat jejich notoricky známé logo (zajímavostí
80
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je, že Supreme na logo nevlastní copyright, jelikož je takřka identické se stylem, který už
několik desítek let používá americká umělkyně Barbara Kruger)84. Mezi ty nejbizarnější
patří například páčidlo, harmonika, domino, vonné tyčinky, požární hasič, miska pro psy,
maketa bible se skrytým úložištěm, motocykl nebo pistole na peníze.85 Všechny tyto
produkty se vyprodaly a hned několik z nich má na sekundárním trhu i několikanásobnou
hodnotu. Tah s doplňky se navzdory všem odpůrcům Supreme vyplácí a díky nim se o značce
mluví více a dostává se do povědomí stále větší skupiny lidí. Například s jedním z novějších
kontroverzních výrobků – cihlou – to komunita dotáhla tak daleko, že dokonce nadšenci
vypočítali, kolik by stálo postavit z takových cihel dům. Částka se vyšplhala na skoro pět
milionů dolarů.86

1.3 Scarcity
Exkluzivita limitovaných tenisek a oblečení je hlavním důvodem, proč stále zůstávají
výše zmíněné značky populární. Efekt nedostatku se nazývá scarcity a ve svých knihách ho
podrobněji rozebírá například profesor Robert Cialdini. Dle něj vytváří scarcity nestabilní
situaci v mozku, která brání jedincům v jasném uvažování.87 Tím pádem spotřebitelé utrácejí
peníze za produkty, které ve skutečnosti nepotřebují. Exkluzivita těchto produktů totiž nutí
jejich mozek myslet si, že je potřebují. To si dobře uvědomují i zde zmíněné firmy a jen díky
tomu, že vydají tenisky nebo oblečení v limitovaných počtech a tím vytvoří umělý pocit
exkluzivity, se jim daří produkty vyprodat a udržovat zákazníka v neustálém chtíči po
dalších. Pokud jedinec vlastní limitované tenisky a oblečení, je svým okolím více uznáván
už jen díky vzhledu. Tyto produkty by se tedy daly považovat za znak sociálního kapitálu.
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2 Platformy používané k prodeji a nákupu
2.1 Platformy prodeje a jejich fungování
Přeprodejci využívají několik druhů platforem k prodeji svého zboží.

2.1.1 Online prodejní portály
Na českém i mezinárodním trhu existuje hned několik populárních portálů,
zaměřujících se přímo na kulturu odívání a obouvání. Na těchto portálech prodejci zadávají
inzerci svého nového i použitého zboží. Představím zde dva největší světové portály a jeden
český.
2.1.1.1 Grailed
Jak ukázal průzkum agentury Ogilvy z roku 2016, muži utrácejí v průměru o deset
dolarů měsíčně více za oblečení, než ženy.88 Portál Grailed vznikl v roce 2013 jako malý
startup, dnes patří k největším portálům, které se věnují přeprodávání pánské módy.
Popularitu potvrzuje i fakt, že v roce 2018 se serveru podařilo získat investici v hodnotě 15
milionů dolarů na své fungování, díky které se vyšplhaly její finanční zdroje zhruba na 20
milionů dolarů. Společnost Index Ventures zdůvodnila svou investici především nárůstem
fanouškovské základny. „Úspěšný vývoj a postupný růst věrné fanouškovské základny
portálu Grailed dokazuje píli a vášeň, kterou do něj jeho tým vložil. Výsledkem je uživateli
oblíbenou platforma, která se dynamicky mění a přizpůsobuje trhu. Věříme, že Grailed má
na trhu módního přeprodeje unikátní pozici, a hodláme jim v budoucnu dále pomáhat
realizovat jejich vizi.”89
Server Grailed.com založil absolvent univerzity Yale, Američan Arun Gupta, který
sám stránku i nakódoval. Jeho prvotní motivací bylo zjištění, že se na trhu nevyskytuje
jediný módní portál, který by se zaměřoval přímo na použité pánské zboží.90 Společně
88
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s platformou Ebay.com je Grailed nejvyužívanější doménou prodávající secondhandové
oblečení (s tím rozdílem, že Ebay není zaměřen pouze na oblečení).91 Systém funguje na
jednoduchém principu – prodejci přidají položku na stránku s přesnou cenou k zakoupení,
zákazník si pak předmět může vyhledat dle přehledných kategorií a během pár kliknutí
zprostředkovat nákup. Minimalistický design a uživatelsky jednoduchá navigace stránkou
zajistila Grailed.com obrovskou řadu prodejců i zákazníků, díky kterým se dnes jedná
o největší internetové tržiště s pánskou módou, vyhledávané stovkami tisíc lidí měsíčně.92
Hlavním důvodem, proč Grailed vyčnívá z řady ostatních přeprodejních služeb, je
ale možnost smluvní dohody na výsledné částce mezi prodejcem a zákazníkem.93 Tuto
možnost např. Ebay nenabízí. V začátcích byla služba kompletně zdarma, bez dalších
poplatků. Dnes už si Grailed bere z každého prodeje 6 %, ke kterým je ještě připočteno 2,9
% a 30 centů jako poplatky pro službu PayPal, která zprostředkovává finanční transakce. 94
V roce 2017 byla vytvořena sesterská stránka Heroine, která se soustředí na dámské
oblečení. Grailed zaměřuje i nějaké ze svých aktivit přímo na pomoc a budování rozrůstající
se komunity. Ať už to jsou články o nejnovějších aktivitách v módním světě v jejich sekci
Dry Clean Only, nebo koncept Grailed 100 – kdy zaměstnanci každý rok nashromáždí sto
kusů toho nejvzácnějšího oblečení, které můžeme na tomto poli nalézt, a poskytne je do
prodeje.95 Po ověření vyjadřování prodejců lze říci, že drastická většina z nich komunikuje
pomocí popisu předmětu jen velmi základní a nejdůležitější údaje o dané věci jako velikost,
stáří, případně zmíní viditelné poškození.96 U vysoce unikátních kousků přidá i krátký
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příběh.97 Díky jeho přesahu přes hranice běžného prodejního portálu sem jedinci chodí nejen
prodávat a nakupovat, ale i se naučit něco o samotných značkách, jednotlivém oblečení
a objevovat nové skutečnosti z módního odvětví.
2.1.1.2 Vinted
Stránka Vinted funguje na podobném principu jako Grailed. Je ale lokalizovaná
a zaměřená na prodejce v zemi, v níž působí. V České republice byla založena roku 2011
pod názvem Votocvohoz.cz a následovala litevský vzorec webu výměnné burzy
Manodrabuziai.lt (nyní Vinted.lt) z roku 2008. Nyní působí na devíti trzích (USA, Francie,
Německo, Velká Británie, Polsko, Česká republika, Litva, Španělsko, Nizozemsko).98 Je
založena na principu „collaborative consumption”, který Russell Belk popisuje jako formu
sdílené ekonomiky, kde lidé kontrolují nabytí a distribuci určitého zdroje za určitý
poplatek.99
Uživatel si zde založí zdarma profil, kam přidává produkty na prodej. Pomocí
jednoduchého vyhledávání si zákazník najde to, co v danou chvíli poptává, a má-li o určitou
věc zájem, jednoduše prodejce kontaktuje a tyto dva subjekty už si mezi sebou domluví
způsob platby a dopravy, případně změnu ceny. Oproti Grailed je Vinted zaměřen hlavně na
velice levnou módu všech kategorií. Prodejce také neodvádí žádné poplatky spojené
s prodejem. Komunikace je zde o hodně více nejednotná. Jelikož se jedná o portál zaměřující
se hlavně na levný prodej použitého zboží, nacházejí se zde prodejci z jiných sfér
a přeprodejci tenisek a značkového oblečení tvoří jen malou část. Proto tu najdeme i méně
profesionální přístup, jako jsou gramatické chyby100, jiní zase popisují, proč předmět
prodávají101, a nechybí zde ani lidé využívající hashtagy102, které na Vinted lze přidat do
popisku předmětu, což zvýší možnost jeho nalezení a prodeje. Pro komunitu Vinted nabízí
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i fórum, kde mohou uživatelé diskutovat nejen o věcech spojených přímo s prodejem.
2.1.1.3 StockX
StockX – samozvaná „první burza s teniskami” na světě (viz obrázek č. 7).103 Její
zakladatelé prezentují zboží jako možnost investice a oděvní produkty vnímají jako
investiční příležitost. Jejich cena se každý den mění v závislosti na trendech či na tom, jaká
celebrita si zrovna daný pár oblékla. Na hlavní stránce můžeme sledovat, jak tenisky klesají,
či stoupají na ceně. Jsou zde brány jako komodita, investice. StockX funguje jako
prostředník mezi prodejcem a kupcem, který zaručuje autenticitu produktu. V roce 2016 tuto
platformu založil Josh Gruber. Ten už měl s oborem zkušenosti, jelikož má na svém kontě
i stránku Campless – první stránku, která používala velké datové analýzy a aplikovala je na
trh s teniskami.104 Tyto datové analýzy chtěl poté použít k založení vlastní teniskové burzy,
která z nich bude čerpat.
To se mu povedlo v únoru roku 2016, kdy se spojil se zakladatelem Quicken Loans
(společnosti soustředící se na hypotéky) a majitelem jednoho z předních amerických
basketbalových týmů Cleveland Cavaliers jménem Dan Gilbert. Společně založili portál
StockX a o půl roku později, v únoru 2017, získala firma investici šest milionů dolarů.105
Zajímavostí je, že mezi investory patřily celebrity jako hollywoodský herec Mark Wahlberg
nebo jeden z nejslavnější rapperů Eminem.106 I to dokazuje, že sekundární trh s teniskami
už dávno není jen záležitost malé komunity. Oba mají své vlastní barevné provedení modelu
Air Jordan IV – Mark Wahlberg s jeho „Wahlburgers”, které dostal k otevření své
stejnojmenné restaurace (jejich hodnota na StockX je nyní 11 tisíc dolarů)107 a Eminem,
který má na kontě už tři páry s Nike, z nichž nejvyšší hodnotu mají Air Jordan IV ve
103
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spolupráci se značkou pracovního oblečení Carhartt, nyní na StockX za 9 tisíc dolarů.108 Jen
o rok později dostává StockX další investici. Tentokrát se jedná o markantně vyšší částku –
44 milionů dolarů.
To jen potvrzuje, co bylo řečeno dříve, sekundární trh nejen s teniskami už přilákal
mnoho velkých firem, aby do něj investovaly, a pokud se nestane žádná neočekávaná
extrémní událost, stabilně bude růst dále. Zakladatel serveru StockX Josh Luber má
s investicemi velké plány do budoucna. Nejdříve chce platformu rozšířit do světa, aby mohla
poskytovat všechny stávající služby, fungující ve Spojených Státech, i v Evropě a Asii. Dále
rozšířit nabídku o další produkty ze světa streetwearu – značky jako Supreme, Palace nebo
Kith, které nabízejí hlavně oblečení a jsou tak exkluzivní, že většina jejich produktů se chová
stejně jako tenisky a jejich cena s postupem času akorát roste. V poslední řadě pak jeho
nejambicióznější plán – rozšířit „burzu” na všechny sběratelské, unikátní a limitované věci,
nejen tenisky, drahé kabelky a hodinky.109
StockX funguje jako prostředník mezi prodejcem a kupcem, který zaručuje
autenticitu produktu a samotný prodej. Tím pádem všechna případná rizika z prodeje mizí
(falešné produkty, neposlané peníze,…). Vše probíhá v naprosté anonymitě, na rozdíl od
předchozích serverů. Proto neprobíhá ani žádná viditelnější komunikace přeprodejců.
Existují zde dva způsoby, jak si může zákazník pár koupit. U každého modelu se nachází
tlačítko na okamžité zakoupení za cenu, kterou určil prodejce. Pokud je tato cena pro
nakupujícího příliš vysoká, může přidat svou nejvyšší možnou nabídku, nad kterou nepůjde.
Tu vidí prodejce a může nebo nemusí přijmout. Nabídky obou dvou stran se každodenně
mění v závislosti na dění na trhu. Každý prodejce má možnost na stránce vytvořit vlastní
portfolio, které si spravuje – podobně jako by si spravoval akciové portfolio. V něm pak vidí
všechny své statistiky a zároveň i může sledovat, jak se mění cena jeho bot. Data pro
určování těchto změn StockX sbírá nejen od prodejců a nakupujících, ale například využívá
i data z další populární přeprodejní stránky Ebay.com. V neposlední řadě, podobně jako
u Grailed, si StockX bere určitý poplatek z každého prodeje, jde o 9,5 %, u stálých zákazníků
se může toto číslo snížit až o 1,5 %.110
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2.1.2 Sociální sítě
2.1.2.1 Zánik internetových fór
Na začátku 21. století formovala celou, tehdy malou, streetwearovou subkulturu
internetová fóra. Zde se nejen přeprodávalo oblečení a tenisky, ale hlavně to bylo místo, kde
lidé mohli sdílet své názory, navzájem se vzdělávat a informovat o novinkách a jednotlivých
aspektech této kultury a často si najít přátele s podobnými zájmy. Dalo by se říci, že tato fóra
byla jednou ze stěžejních částí vzniku celé kultury a přeprodejců, jak je dnes známe. Mezi
nejznámější patřily například NikeTalk, BapeTalk, Strictly Supreme nebo evropské
Kicksxchange.111
Nástup sociálních médií ukončil dominanci fór a rozšířil tento fenomén za hranice
malé subkultury, která do té doby působila jen a právě na fórech. Sociální média jsou
přístupná kdekoliv a kdykoliv z mobilního telefonu, mají jednoduché uživatelské rozhraní
a jedinci se nemusí sáhodlouze proklikávat přes různé stránky, aby se dostali k hledané věci.
Všechny informace týkající se této kultury jsou pomocí sociálních sítí masově dostupné.
Díky nim je také mnohem snazší zjistit, co zákazník chce, a uskutečnit prodej, čímž se z nich
stávají užitečné prodejní nástroje. Přeprodejce si díky hashtagům, komentářům a příspěvkům
může jednoduše vybudovat rozsáhlou klientelu. Uvádím zde dvě sociální sítě, které patří
z hlediska přeprodeje k těm nejvíce využívaným – Facebook a Instagram.
2.1.2.2 Facebook
Díky funkci vytváření facebookových skupin se komunita přebývající na fórech
rychle přesunula na tuto platformu. Odkaz fór můžeme najít ve jménech nejpopulárnějších
skupin zaměřujících se na pouliční módu jako Yeezy Talk Worldwide (v dubnu 2019 přes
200 tisíc členů) nebo Supreme Talk UK/EU (v dubnu 2019 přes 100 tisíc členů). Za zmínku
stojí i britská skupina The Basement (v dubnu 2019 přes 80 tisíc členů). Tyto skupiny fungují
na velmi podobném principu jako fóra – nákup, prodej, diskuze a hlavně budování komunity
a nových známostí pomocí sdílení společné vášně. Mnoho z nich má i vlastní řadu oblečení,
které bývá podobně populární jako samotné originální produkty, například mikinu Yeezy
Talk Worldwide si na sebe vzal i slavný kanadský zpěvák Justin Bieber.112 Síla komunity je
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zde tak výrazná, že výše zmíněné skupiny The Basement, fungující od roku 2013, si všimli
v Nike. Společně vytvořili novou verzi populárního modelu tenisek Dunk, jehož přeprodejní
hodnota na sekundárním trhu se nyní pohybuje kolem 450 dolarů.113
I na našem území fungují facebookové skupiny, z nichž nejpopulárnější jsou
Streetchange (v dubnu 2019 přes 45 tisíc členů), Fashion Market By Under Native (v dubnu
2019 přes 30 tisíc členů) a Auctions CZ/SK (by Fresh Market) (v dubnu 2019 skoro 19 tisíc
členů). Mnoho respondentů z praktické části práce se pohybuje právě na těchto skupinách,
často stáli u jejich založení a sami jsou jejich správci.
Velkým zjednodušením prodeje nejen pro přeprodejce oblečení bylo, když v roce
2016 spustil Facebook službu Marketplace, která funguje na jednoduchém principu
customer to customer.114 Uživatel přidá fotku produktu, cenu a krátký popis, zájemce mu
pak pomocí pár jednoduchých kroků může napsat a společně se domluví na způsobu platby
a předání (viz obrázek č. 8).
2.1.2.3 Instagram
S nástupem sociálních sítí se dostává do popředí i Instagram, síť zaměřená hlavně na
sdílení fotografií. Zde funguje přeprodej velice jednoduše a není k němu zatím potřeba žádné
další rozšíření. Uživatel nahraje fotku prodávaného produktu na svůj profil, do popisku může
přidat základní informace, cenu, stav oblečení, případně způsob dopravy nebo doručení.
Potenciální zákazník pak v případě zájmu napíše prodejci do zpráv, kde se domluví na
podrobnostech prodeje.115 I výše zmíněné facebookové skupiny mají své profily na této
sociální síti, z nichž většina tu má z pravidla více sledujících než na Facebooku (například
v dubnu 2019 má profil @basementapproved přes 272 tisíc sledujících). Nejsou ale
používány jako prodejní, naopak jsou tu sdíleny novinky z módní, hudební, ale i umělecké
sféry.
K prodeji Instagram využívá například kamenný přeprodejní obchod Round Two,
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který má pobočky hned v několika amerických městech. Nevlastní žádný online shop, na
sociální síť dává fotky vybraných produktů, které budou dostupné v obchodě.116 Strategií je,
že pokud zde zákazník vidí svůj vysněný kousek, donutí ho to k návštěvě a k možnému
nákupu dalších produktů. Na Instagramu je mnoho strategií, jak dostat produkt
k zákazníkovi, a přeprodejci je hojně využívají, někteří z nich mají dokonce většinovou část
podnikání založenou a závislou pouze na této sociální síti.117

2.1.3 Consignment obchody
Slovo consignment nemá přesný český překlad. V consignment transakci jsou
v drtivé většině případů dvě strany. První stranou je vlastník dané věci, druhou stranou je
pak samotný obchod prodávající danou věc. Do doby prodeje vlastník udržuje vlastnictví
a obchod fyzické držení, po prodeji si pak vezme od vlastníka smluvenou část výdělku. 118
V případě přeprodeje to funguje tak, že poté, co přeprodejce zakoupí daný pár tenisky nebo
kousek oblečení za původní cenu, pošle ji do jednoho z consignment obchodů, který ji za
něj prodá za několikanásobně vyšší, přeprodejní cenu. Z této transakce si pak tento obchod
vezme určité procento výdělku.
2.1.3.1 Flight Club
Flight Club je jedním z nejvýraznějších a nejdéle fungujících consignment obchodů,
které se drží na špičce popularity mezi přeprodejci tenisek.119 Funguje od roku 2005, kdy
otevřel svou první pobočku v New Yorku. O tři roky později další v Los Angeles. Týdně
nabízejí tisíce tenisek od svých ověřených prodejců.120 Flight Club je typickým consignment
obchodem fungujícím na principu popsaném výše. Vlastník tenisky ji pošle nebo fyzicky
donese do prodejny, kde si domluví prodejní cenu. Flight Club si pak po úspěšném prodeji
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vezme 20 % z ceny, zbytek dostane původní vlastník tenisky.121
2.1.3.2 The Mag Market
Jediný u nás fungující obchod u nás fungující na podobném principu se nachází
v Praze pod jménem The Mag Market (viz obrázek č. 9). Jeho historii popsal přímo jeden ze
zakladatelů Zbyněk v rozhovoru doplňujícímu praktickou část práce. Prvotní nápad prý
vznikl, když pracoval v obchodě se sportovním oblečením a jeho kolega mu nabídl malou
místnost, která zde byla, aby prodávali nepoužívané oblečení. „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 stock122, 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 dvacet párů bot, dvacet 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 skupiny123, ale že je za náma The Mag124.
Kdybychom to dělali špatně, určitě by se to totiž odrazilo v kvalitě magazínu a podobně. No
a dostali jsme pozvánku na Teniskology125 – poslední ročník dva roky zpátky, od tý doby už
žádnej nebyl. 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. 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 dva, 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.
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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.”126
2.1.3.3 Visual Merchandising
Visual merchandising je způsob, jakým se o značce komunikuje a jak je produkt
vystaven.127 Consignment obchody jsou často navštěvovány fanoušky tenisek, pouliční
módy a subkultury kolem ní, ale i mnoha turisty. Musí proto naplňovat potřeby všech těchto
skupin a vizuálně komunikovat tak, aby co nejvíce podpořili nákupní chování. Flight Club
si například v roce 2016 najal profesionální firmu Slade Architecture, která se postarala
o rozšíření a celkový vzhled prodejny tak, aby co nejvíce lákala jak prodejce, kteří zde
zanechávají své nejdražší páry, tak potenciální zákazníky.128

2.1.4 Eventy
Důležitým nástrojem komunikace se zákazníkem je pořádání událostí. „Anglický
pojem event v češtině dosud nenalezl ekvivalent, který by se v praxi používal tak často jako
slovo event, a to jak v české, tak i anglické výslovnosti ([event] i [ívent]).”129 Ve zkoumané
kultuře eventy dostaly ještě specifičtější název - convention. Tento výraz se používá
v případě, že jde čistě o záležitost přeprodeje tenisek a pouliční módy. Volně bychom slovo
convention mohli přeložit jako „sjezd” či „shromáždění”, ale stejně jako u slova event se
tyto překlady v praxi nepoužívají. Na těchto convention se setkávají všichni příznivci,
sběratelé, prodejci a fanoušci této kultury, aby se navzájem poznali, socializovali, prodávali,
nakupovali nebo jen třeba vystavovali své kousky.130 Pro kulturu a budování komunity jsou
tyto eventy velmi užitečné, zákazníci si mohou prohlédnout ty nejdražší tenisky a oblečení
osobně, popovídat si s prodejci a ostatními nadšenci a dozvědět se mnoho nových informací.
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Součástí těchto akcí často bývají i rozhovory s předními postavami dané scény, workshopy,
koncerty a jiné aktivity spojené s touto kulturou.131 Ty největší navštíví až několik desítek
tisíc lidí.132 Mezi ně patří například americké Sneaker Con a ComplexCon nebo Evropské
Sneakerness (viz obrázek č. 10).
I u nás je momentálně na vrcholu The Mag Con, jehož druhý ročník se konal 4. 5.
2019 na pražském Výstavišti, které má kapacitu několik tisíc lidí. Za zmínku stojí i dnes již
zaniklé eventy Teniskology a slovenská Fashion Dealã, které byly na našem území jako
první a pomáhaly vytvářet tuzemskou kulturu spojenou s teniskami a pouličním oblečením.

2.2 Sdílená ekonomika
Přeprodejci pracují na principu tzv. sdílené ekonomiky. To potvrzují svou definicí
Matocha, J. a Svoboda, J.: „Obchodní modely, v nichž jsou činnosti usnadňovány
platformami pro spolupráci, které vytvářejí otevřený trh pro dočasné využívání zboží nebo
služeb často poskytovaných soukromými osobami.“133

2.3 Platformy nákupu a zde používané strategie pro získání limitovaného
zboží
Po platformách prodeje je důležité představit i ty platformy, kde prodejci své zboží
získávají. Proč a jaké strategie zde volí, aby se k produktu dostali jako první. Dále také jak
jednotlivé firmy s přeprodejci bojují a naopak jaké praktiky tyto přeprodejci používají, aby
obešli systém.

2.3.1 Oficiální webové stránky značky a webové stránky jednotlivých
obchodů
Nejzákladnějším způsobem, jak daný produkt získat přes internet, jsou oficiální
webové stránky značky, která produkt vyrobila a prodává. V našem případě se jedná o weby
jako Nike.com, Supremenewyork.com a adidas.com. Zatímco u Supreme platí, že kdo první
umístí produkt do košíku, stihne potvrdit všechny osobní údaje a zaplatit, tak daný produkt
131
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získá, adidas i Nike se snaží proti přeprodejcům nakupujícím ve velkém bojovat.
U nejexkluzivnějších tenisek, jako jsou například ty od Kanyeho Westa, zákazníka po
přihlášení na stránku systém přidá do imaginární fronty, ze které náhodně vybírá jednotlivce,
kteří jsou následně přesunuti do finálního okna, kde je možné pár tenisek koupit.134 Nike má
podobný systém, zákazník musí mít na stránce vytvořený účet, který pak systém přidá do
virtuálního slosování a opět vybere jednotlivce, kteří si mohou pár koupit.
Ačkoliv se obě tyto značky snaží proti přeprodejcům aktivně bojovat, stále si
nacházejí cesty, jak systém obejít. V případě virtuálních slosování jednoduše vytvoří více
účtů na dané stránce a z každého se do slosování přihlásí. Povětšinou mají připraveno
několik počítačů, v extrémních případech navštíví počítačovou hernu a zaberou desítky
přístrojů, ze kterých se snaží produkt koupit. Nelegálním fenoménem spojeným s tímto
způsobem je i fakt, že existuje mnoho podvodníků, kteří prodávají falešné internetové účty
Nike či adidas.135 U Supreme drtivá většina uživatelů používá rozšíření prohlížeče Google
Chrome, nazvané Autofill. To automaticky vyplní předem zadané osobní údaje při
odbavování internetového košíku. Zákazníci, kteří nepoužívají tuto funkci a manuálně vše
vyplňují, mají mizivou šanci produkt koupit.136
Mimo Supreme, kteří prodávají své produkty exkluzivně pouze online a ve svých
kamenných prodejnách, většinu tenisek od Nike a adidas naskladňují i maloobchodní
prodejci neboli retail obchody. Ti je prodávají jak na svých webových stránkách, tak fyzicky
v kamenných pobočkách. Jelikož jsou to obchody z celého světa, téměř každý má jiný čas
vložení tenisky do webového obchodu. Proto mají zkušení přeprodejci vytvořený časový
rozpis a nejen, že mají více počítačů, ale pokud jeden obchod nevyjde, zkoušejí to na dalším,
poté na dalším a tak dále.137 Google Chrome má několik dalších rozšíření, které přeprodejci
využívají. Jde například o Page Monitor, který na pozadí obnovuje zvolené stránky
a pokaždé, když je na stránku přidáno něco nového, pošle uživateli upozornění. Díky němu
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je jednodušší sledovat, zda je nejnovější produkt už dostupný. Přeprodejci mají také
založený účet na sociální síti Twitter, kde často značky v rámci podpory prodeje upozorňují,
že byl produkt přidán na web.138
2.3.1.1 Nekalé praktiky
I přes využití kombinace výše popsaných strategií nemá zákazník jistotu, že produkt
zakoupí. Nejúčinnější způsob, jak produkt zakoupit, je využití některého z mnoha
nabízených tzv. Internetových „botů”. To jsou programy, které „oklamou” stránky a za
zákazníka vyberou produkt, dají ho do košíku, vyplní údaje a zakoupí. To vše během
mikrosekund, mnohem rychleji, než by kdokoli stihl. Pokud je produkt přidán na webové
stránky předem a pak skryt, dokáží tyto programy dokonce najít jeho identifikační číslo,
přidat ho do košíku a pak už je zakoupit ve chvíli vydání.139 Tento systém není nelegální, je
ale mezi komunitou považován za nekalou praktiku a značky se proti němu snaží bojovat.
Bohužel pro ně, všechny online vydání tenisek fungující na systému „kdo první je na stránce,
první zakoupí”, jsou těmito „boty” napadnutelné.
Jedinou možností, jak se „botům” účinně bránit, je proto systém loterií, kdy stránka
vytvoří časově omezené okno, kde se zákazník do této loterie přihlásí a následně je
kontaktován, zda tenisku zakoupí; po potvrzení jsou mu peníze rovnou odečteny z jeho
předem zadaného bankovního účtu.

2.3.2 Mobilní aplikace
Systém loterií je používán hlavně u mobilních aplikací. Kromě možnosti koupit
tenisky jsou zde i informace o nových projektech značky, historie jednotlivých párů a také
seznam už zakoupených tenisek. Tu nejlepší a nejpřehlednější aplikaci momentálně vlastní
firma Nike pod názvem Nike SNKRS.140 Svou vlastní aplikaci mají i StockX, Flight Club
nebo Grailed.
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2.3.3 Kamenné obchody
Nejstarším způsobem, jak oblečení nebo tenisky zakoupit, je návštěva kamenného
obchodu. Zde si zákazník jednoduše vybere produkt a zaplatí. S příchodem limitovaných
edic, malého počtu dostupných kusů a zpopularizováním přeprodejní kultury se ale nákup
v kamenných obchodech stává mnohem komplikovanější záležitostí. Jak už bylo popsáno
výše, někteří jedinci jsou schopni před obchodem stát několikadenní frontu, jen aby mohli
uskutečnit nákup. I zde mají prodejci více různých strategií, jak se ke zboží dostat.
2.3.3.1 Fronty
Fronty se začínají před obchodem tvořit často i několik dní před samotným vydáním
produktu. Na většině těchto míst platí pravidlo, že si zákazník může zakoupit pouze jeden
pár tenisek nebo jeden kus daného oblečení. Přeprodejci zaplatí několika dalším lidem, aby
také stáli frontu a po úspěšném zakoupení jim produkt předali. Zajímavostí je, že tímto
způsobem vznikl další druh podnikání, přímo závislý na tom přeprodejním – jsou zakládány
firmy, kterým jak přeprodejci, tak obyčejní zákazníci platí peníze za stání ve frontách.141
2.3.3.2 Raffles
Podobně jako na webových stránkách, u kamenných obchodů se také používá systém
losování o to, kdo si bude moci tenisky nebo oblečení koupit. V přeprodejní komunitě se
pro tento způsob používá označení „raffle” a v doslovném překladu do češtiny bychom ho
mohli označit jako „věcnou loterii”.
Každý obchod má trochu jinou strategii, například pražský Footshop již několikrát
použil systém QR kódů, které zákazník naskenoval, vybral velikost bot, své údaje a dostal
číslo. V oznámený čas pak obchod vyhlásil výherní čísla. Jejich majitelé si pak mohli tenisky
koupit.142 Zde přeprodejci používají stejný systém jako při čekání ve frontách, jednoduše
zaplatí několika lidem, aby se do slosování přihlásili a koupili tenisky za ně. V případě
Footshopu mají práci o něco těžší, jelikož bylo tenisky i po výhře možné zakoupit pouze na
kreditní kartu s průkazem totožnosti. Mnoho obchodů proti přeprodejcům takto aktivně
141
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nebojuje, a tím pádem i při losování mají přeprodejci skoro zajištěno, že koupí více kusů
daného produktu.
2.3.3.3 Backdoor
Backdoor, neboli zadní dveře, je jednoduchá a nejúčinnější cesta, jak se
k požadovanému produktu dostat. Funguje na základě známosti. Přeprodejce je v blízkém
kontaktu se zaměstnancem, v extrémních případech majitelem obchodu. Ten mu předává
zákulisní informace a ve většině případů odloží stranou několik párů tenisek, na něž nemusí
čekat frontu ani vyhrávat slosování.143
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3 Metodologie
Základy teorie budou položené na knižních zdrojích hlavně o fashion marketingu,
jako jsou Marketing Fashion od Harriet Posner nebo Fashion Marketing od Tonyho Hinese
a Margaret Bruceové. Specifičtější informace o dané problematice jsou popsány
v odborných pracích a článcích, ze kterých také budu čerpat. Těchto zdrojů ale, vzhledem
k tomu, že se jedná o specifickou a ne velmi probádanou problematiku, není mnoho.
Obecnější teorii pak budu získávat z domácích publikací jako například Public relations od
doktorky Hejlové.
Teoretickou část považuji za nezbytné doplnit o základní informace o hlavních
prodejních serverech a značkách. Ty budu sbírat hlavně ze tří nejpopulárnějších
a nejznámějších mezinárodních online stránek zaměřujících se na zkoumanou kulturu,
kterými jsou Highsnobiety, Hypebeast a Complex. Ty zkoumají mnoho aspektů dané
subkultury a bylo zde napsáno velké množství obsáhlých článků s informacemi, které jsou
jinde špatně dostupné a dohledatelné, jestli vůbec. Články z jednotlivých stránek mezi sebou
porovnám, vyhledám ty nejpřesnější informace, které mi pomohou ještě více do hloubky
pochopit zkoumanou problematiku. Jelikož se jedná o nový trend, pro jeho komunikaci jsou
používána nová média – o přeprodeji oblečení se vyskytuje hned několik dokumentů
a mnoho videí na Youtube, které tento fenomén rozebírají. Z nich budu čerpat jednotlivé
informace, které mi pomohou komplexně porozumět, jak se přeprodej vybudoval do
dnešního rozměru.
V práci budu vycházet i ze svých vlastních zkušeností. O módu se zajímám již přes
osm let a mám načteno mnoho publikací a článků. Dále jsem o pouliční módě psal přes tři
roky články na český server Banger.cz (jsem autorem více než sto padesáti článků).
I fenomén přeprodeje oblečení a tenisek sleduji delší dobu, chodím na eventy s ním spojené
a část mých přátel jsou přímo prodejci či lidé pracující v obchodech s teniskami a oblečením,
se kterými jsem na toto téma vedl už nespočet konverzací. Všechny informace samozřejmě
podložím a přidám zdroj.
Praktickou část budu psát pomocí kvalitativního výzkumu. Tím se rozumí
„…jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistikých procedur nebo jiných
způsobů kvantifikace.“144 Metodou sběru dat budou kvalitativní rozhovory přímo s prodejci,
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zákazníky, sběrateli a zaměstnanci/majiteli obchodů. Pro tuto metodu jsem se rozhodl hlavně
z důvodu, že mi respondenti budou tímto způsobem schopni poskytnout detailnější
informace, které mi pomohou komplexně pochopit a prozkoumat jednotlivé aspekty
přeprodejního trhu. Vě většině případů jsem se snimi setkával osobně. Pro rozhovory jsem
měl připravený dotazník s několika základními otázkami. Když se konverzace ubírala
zajímavým směrem, ptal jsem se i na další, doplňující informace, o kterých jsem se
domníval, že by mohly práci přispět. Metoda analýzy dat bude kódování – porovnávání
jejich odpovědí – kde se rozcházejí, a naopak kde spolu souhlasí. Pomocí těchto analýz pak
vyvrátím nebo potvrdím hypotézy, které jsem si stanovil.

3.1 Oslovení respondenti
Celkem bylo osloveno deset respondentů, které jsem buď znal osobně, nebo je poznal
z eventů, facebookových skupin a jiných rozhovorů. Byli jimi hlavně přední čeští a slovenští
prodejci, kteří mají s prodejem minimálně roční zkušenost a jsou schopni o dané
problematice podat konkrétní a ověřené informace. Abych se na problém mohl podívat
z více pohledů, vyzpovídal jsem i tři sběratele, z nichž první (respondent B) je zároveň
prodejcem, druhý (respondent I) jedním z nejvýše postavených lidí v původně českém, dnes
už mezinárodním obchodě s oblečením jménem Footshop, a třetí (respondent H) původně
prodejcem, nyní čistě sběratelem. Poslední respondent (Z) je pak jeden ze zakladatelů
jediného kamenného přeprodejního obchodu v České republice. Ten nyní sídlí v Praze
v Opletalově ulici č. 6 a vystupuje pod názvem The Mag Market.
Z deseti oslovených respondentů si dva (C a G) přáli zůstat v anonymitě, důvod
neuvedli. Se sedmi z nich jsem osobně hovořil. Místo setkání jsem nechal na nich –
u respondentů G, Y a Z se jednalo o místo jejich pracoviště, v případě A a H o kavárnu,
a poslední dva (B a D) si mě pozvali do svého bydliště. Se zbylými třemi (C, E, F) jsem pak
provedl videorozhovor pomocí služby FaceTime, každý z těchto respondentů má bydliště
mimo Prahu a jsou časově vytížení, což byly hlavní dva důvody pro upřednostnění
rozhovoru na dálku před osobním setkáním. Délka rozhovoru se pohybovala mezi deseti
a dvaceti pěti minutami. Díky mým osobním známostem a přátelům přímo v komunitě
nebylo problém většinu z nich kontaktovat. Všichni souhlasili a do několika dní po první
zprávě jsme rozhovor uskutečnili. Jednalo se pouze o muže. Snažil jsem se dohledat
i nějakou ženu, která by se věnovala prodeji ve větším měřítku, jak jsem ale zjistil, tak oblast
tohoto podnikání je primárně mužská záležitost i vzhledem k tomu, že nabízené produkty
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jsou většinově určeny pro muže. Vzhledem k délce rozhovorů jsem mluvené slovo přepsal
a pro potvrzování vytyčených hypotéz používám citace z těchto rozhovorů.
Jelikož se jedná o subkulturu, ponechám rozhovory v původním znění, obecné
češtině. Díky tomu bude zachována autenticita výpovědí a zároveň bude čtenáři přiblížen
způsob vyjadřování členů této komunity.
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4 Praktická část
Pro výzkum jsem si zvolil jedenáct otázek:
1. Jaký byl váš první kontakt s tímto oborem?
2. Jaké jsou aktuální trendy v tomto odvětví, případně které trendy vnímáte jako
důležité pro Váš byznys?
3. Jaký je rozdíl na trhu v Čechách a v zahraničí?
4. Jaké kanály používáte k prodeji?
5. Máte nějakou marketingovou strategii?
6. Kolik se dá přeprodejem měsíčně vydělat? Popřípadě: Může se jím člověk uživit?¨
7. Jaký mají přeprodejci vliv přímo na kulturu?
8. Jaká je vaše motivace pokračovat v prodeji?
9. Jak vidíte svou budoucnost v tomto oboru?
10. Jaká jsou budoucí rizika, která mohou ohrozit vaše podnikání?
11. Jaké by měly na tento druh podnikání dopad státní regulace, např. zdanění apod.?
4.1 Začátky prodeje/sběratelství
Výzkumná otázka: Jaký byl Váš první kontakt s tímto oborem?
Hypotéza: Prodejci a sběratelé se začali zajímat o tenisky a oblečení díky online zdrojům.
Respondenti A, B, C, E, I shodně potvrdili, že se do oboru dostali hlavně díky online
zdrojům.
„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.“ (respondent
C)
B a E dokonce uvedli i konkrétní webové stránky, které jim celou kulturu prvně představili.
Jednalo se o lokální české a slovenské weby, z nichž například Snapbacks.cz otevřeli v roce
2014 kamennou prodejnu.145
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„Zajímám se o to cca od roku 2014. Ke všemu jsem se dostal sám, můj první kontakt
s kulturou byly Lebrony 11 „Atomic Orange”146 ze Sneak Avenue, 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.“ (respondent B)
„Já jsem začínal na hypu147 snapbacks148, 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.“ (respondent E)
Posun komunity na sociální sítě, zmiňovaný v kapitole 2.1.2.1, potvrzuje respondent A, který
uvedl, že se k prodeji úplně původně dostal díky sociální síti Instagram. Mluví zde
o limitované spolupráci zpěváka s pseudonymem A$AP Rocky a luxusní značky oblečení
Guess z roku 2016.149 Spolupráce s celebritami z hudební sféry je pro značky (luxusní
i sportovní) efektivní způsob, jak se přiblížit narůstající komunitě kolem pouliční módy
a získat si zde zákazníky.
„Na Instragramu jsem poprvý viděl kolekci Guess x A$AP Rocky – k tomu nebylo možný se
vůbec dostat.“ (respondent A)
Vliv reklamy potvrzuje pak respondent I, jehož první kontakt s kulturou byl díky
skateboardovému reklamnímu videu od společnosti Nike. Konkrétně se tu jednalo o reklamu
na nový model tenisek Nike, vytvořený přímo se slavným skateboarderem Paulem
Rodriguezem.
„Tenisky jsem začal řešit těsně předtím, než jsem začal pracovat ve Footshopu, čili v roku
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2011. Tehdy to nějak začalo díky videu, reklamě – Paul Rodriquez co propagoval svoje
signature150 skejtové Nike. Tam jsem se do nich zamiloval a začal to řešit.“ (respondent I)
V kapitole 1.2.2.2 o modelu adidas Superstar je popsán velký vliv hip-hopové a obecně
hudební kultury na pouliční módu. Ten se zrcadlí u respondenta D, jež se k prodeji
a sběratelství dostal díky přechodu právě na výše zmíněný styl hudby.
„Já jsem dřív byl metalák, pak jsem se začal víc zajímat o hip-hop culture, o streetwear151,
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.“ (respondent D)
Respondenti G a H se poprvé s kulturou setkali díky svým přátelům. G zároveň potvrdil fakt
zmíněný v kapitole 2.3.3.2 o taktikách jednotlivých prodejců při losování v kamenné
prodejně. Sděluje, že mu známý nabídl určitý peněžní obnos, pokud se soutěže zúčastní
a vyhraje možnost si tenisky zakoupit. Jak už bylo zmíněno výše, značky těží ze spolupráce
s celebritami – skvělým příkladem tohoto je spolupráce adidas x Kanye West, díky které se
sportovní gigant dostal zpátky mezi přední světové značky, co se přeprodeje týče. Podíl na
přeprodejním trhu se u adidas zvýšil z 1 % v roce 2014 na 20 % v roce 2015, když vyšly
první modely z této spolupráce.152 Přeprodejní sílu modelů Yeezy vidíme i v odpovědi
respondenta G.
„Já jsem v minulosti prodával, dostal jsem se prvně k teniskám, když mě kamarád vzal na
jeden z Footshop rafflů153, konkrétně to byly adidas Yeezy Boost 350 V1 „Pirate Black”154.
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, třicet tisíc. Tak říkám,
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„Počkej ty koupíš boty za pět tisíc a resellneš je za 600 % výdělek?“ A oni že jo, to je celej
princip. Tak si říkám, to taky zvládnu. Vidim děti, co to dělaj, tak to zvládnu taky. Takhle
jsem se k tomu prvně dostal, začal jsem chytat tenisky, chodil na raffly.“ (respondent G)
„Propuklo to ve mně docela 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 Red155, 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.“ (respondent H)
Respondent F neuvedl konkrétní moment, kdy jeho vášeň žačala.
„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.“ (respondent F)
Závěr: Většina respondentů zažila první kontakt se zkoumanou kulturou díky online
zdrojům. Žádný z nich se o ní nedozvěděl ani z módních časopisů, ani z televize, ani
z žádných jiných běžných informačních kanálů. Silným faktorem je i vliv prostředí, ve
kterém se pochybují, hlavně pak zájmy přátel. Hypotéza je tedy částečně potvrzena
s tím, že online zdroje jsou sice většinový faktor, nejsou ale jediným zdrojem prvního
kontaktu.

4.2 Aktuální trendy
Výzkumná otázka: Jaké jsou aktuální trendy v tomto odvětví, případně které trendy vnímáte
jako důležité pro Váš byznys?
Hypotéza: Trendy v oblasti obuvi a oblečení jsou jasně dané.
Na tuto otázku odpovídali prodejci často nepřímo a různorodě, proto je těžké zde najít
konkrétní vzorce. V několika bodech se ale odpovědi shodovaly.
155
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Respondenti E, H a I se shodují v tom, že momentálně jsou velkým trendem tzv. „chunky
sneakers”, neboli velmi objemné a těžké tenisky. Někdy se nazývají i „dad” nebo „ugly”,
jelikož připomínají tvarem i vzhledem tenisky, které v osmdesátých a devadesátých letech
minulého století, hlavně v USA, nosili převážně starší muži, otcové rodin. Kde tento trend
přesně započal, není jisté, například expertka a obuvní historička Elizabeth Semmelhack
tvrdí, že první, kdo popularizoval tento styl bot, byla firma adidas, když v roce 2014 znovu
začala vydávat ikonický model Stan Smith, jehož historii jsem blíže popsal v kapitole
1.2.2.1. 156 Tento trend pravděpodobně nejvíce zpopularizovala luxusní značka Balenciaga
se svým modelem „Triple S“, což potvrzuje i respondent E. I přes to, že původní cena tohoto
modelu je 745 dolarů, se jeho první barevná kombinace z roku 2017 rychle vyprodala a nyní
dosahuje na sekundárním trhu až dvojnásobných hodnot.157 E zároveň uvedl, že dle jeho
názoru vytváří trendy samotné značky.
„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.“ (respondent E)
„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.“ (respondent H)
„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. a 90.
léta jak v obuvi, tak v oblečení.“ (respondent I)
Jak už bylo několikrát zmíněno, výhodnou marketingovou strategií je spolupráce značek
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s předními celebritami i módními návrháři. To potvrdili respondenti F, G a I, kteří
poukazovali na kolaboraci adidas x Kanye West a také na Nike x Off-White. Značku OffWhite založil návrhář Virgil Abloh a jeho spolupráce s Nike je pro kulturu i přeprodej
zásadní hned z několika důvodů. Začala v roce 2017 a obsahovala deset zavedených modelů
Nike, předělaných podle jeho vize. To bylo poprvé v historii, kdy značka světového formátu
jako je Nike dovolila jedinému návrháři vydat samostatnou kolekci takového rozměru.158
Z prvních pěti vydaných modelů tři z nich dosáhly přeprodejní hodnoty nad tisíc dolarů (viz
obrázek č. 11). Postupně vyšlo ještě několik dalších siluet z této spolupráce, jejichž
přeprodejní hodnota byla opět velmi vysoká, jak potvrzuje respondent G na příkladu bílého
barevného provedení Air Jordan 1, který vyšel v roce 2018. Díky této kolekci byl Virgil
Abloh navíc vyhlášen jako nejvlivnější člověk roku 2017 podle čtenářů výše zmíněného
populárního webu Highsnobiety, který se zaměřuje právě na kulturu kolem tenisek
a pouličního oblečení.159
Respondenti C a F se zároveň shodli na tom, že o popularitě trendů rozhoduje nejen případná
spolupráce, ale i kvantita dostupných párů.
„Odvíjí se to od toho, jak je ten danej model limitovanej, když je to třeba kolaborace, jak ten
model vypadá. Prostě sleduju, co vychází.“ (respondent C)
„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, boom160 půjde raketově nahoru. Například v New Yorku jsem
viděl značku Chinatown Market. 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 retaileři161, ať už v Německu nebo u nás.“ (respondent F)
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„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.. 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 50 tisíc, já jsem tehdy ty bílý prodal za třicet litrů, koupil je za čtyři.“
(respondent G)
„Stále taky zůstává přítomný i trend deconstructed/reconstructed162 věcí, který nastolil
Virgil Abloh ve spolupráci s Nike.“ (respondent I)
Respondent A se otázce vyhnul a v odpovědi popisoval svou prodejní strategii, B uvedl, že
trendy nesleduje a D je sice sleduje a analyzuje, ale snaží se vždy přijít s něčím novým.
Závěr: I přesto, že byly odpovědi respondentů různorodé, tak ti, co uvedli konkrétní
trendy, se v odpovědích shodovali. Hypotéza předpokládá, že trendy v oblasti obuvi
a oblečení jsou jasně dané. Jak odpovědi potvrdily, trendy jsou sledovatelné
a rozpoznatelné – v každou dobu existují určité populární trendy, které ovlivňují tuto
subkulturu a prodejci se jim musí přizpůsobovat nebo je sami vytvořit.

Kvůli

nejasnosti odpovědí ale můžeme hypotézu jen částečně potvrdit.

4.3 Rozdíl na trhu mezi Českou republikou a zahraničím
Výzkumná otázka: Jaký je rozdíl na trhu v Čechách a v zahraničí?
Hypotéza: Přeprodej oblečení je na našem území na stejné úrovni jako v zahraničí.
Všichni respondenti se shodli na tom, že v České republice je trh rozdílný. Většina se pak
také shoduje v tom, že je u nás přeprodej na nižší úrovni oproti zahraničí. Respondenti A
a B ale cítí zlepšení a myslí si, že se rozdíly budou do budoucna vyrovnávat.
„Hele myslim si, že v zahraničí je to o něco zajetější, ty lidi maj k tý kultuře vztah. …Přece
jenom, co si budem, Česká Republika oproti západu je jinde. Ale do budoucna se to bude
myslim hodně srovnávat, uvidíme, těšim se.“ (respondent A)
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„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.“
(respondent B)
Respondenti A, F a H se zároveň shodují, že náš trh je specifický v tom, že spotřebitelská
skupina je zde mladší než ve zbytku světa a jejich sociální a ekonomická nevyspělost je pro
kulturu problém.
„Tady je to taková póza. Hlavně, když se podíváš, tak z 90% jsou to 14–18 letý kluci. Takže
tady je to takový specifický.“ (Respondent A)
„Tady je velký problém – Já osobně na Česku a na Slovensku vůbec neprodávám, jen
nakupuji, protože ten trh je strašně problémový a naše komunita 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. To mě strašně demotivovalo prodávat v našich končinách.“ (respondent
F)
„No a z prodejního hlediska, tak to v Čechách začínalo docela dobře, hodně se to rozjíždělo,
ze začátku jsem se tomu tak 2–3 roky věnoval, ale pak mě to přestalo bavit, ti lidi začali bejt
čím dál tím blbější, otravnější, mladší. Dřív jsme se scházeli před Senovážnou (Senovážná 6
– zde se nacházel populární obchod Snapbacks.cz x Streetsportline) 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. …No a jak už je zvykem, jakmile se do
toho dostanou děti, tak to trochu zkazí. Mně to nevadí, znám lidi o 7,8 let mladší, co jsou
v pohodě, to jsou ale výjimky. Většinou to jsou, když to řeknu blbě, nevychovaný smradi,
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který maj doma troje boty a hned si myslej, že jsou sneakerheadi163 a věděj o tom první
poslední. Takováhle komunita z toho teďka je z 80 %.“
(repondent H)
Jak zmiňuje ve své výpovědi respondent F, tak mnoho spotřebitelů kvůli nízkému věku nemá
dostupný takový kapitál a zkušenosti s cenami na trhu, jaký mají starší, zahraniční
spotřebitelé. Ti jsou ochotni zaplatit za produkty mnohem více a mají pro vyšší cenu
pochopení. U zboží spadající pod aktuální trendy je vyšší cena pochopitelnější, u vintage
a secondhandového oblečení musí ale zákazník chápat hned několik různých aspektů, které
tvoří cenu. Jsou jimi například kvalita, stáří, ale i práce vedoucí k nalezení daného kousku.164
To potvrzují respondenti B a C.
„Tak určitě, je to vintage, to tady nikdy moc nešlo, lidi neznaj ty ceny. Myslí si, že to stojí 10
korun a takový věci. V zahraničí je to úplně jinak, tam to tričko může stát stovky dolarů.“
(respondent B)
„Velkej rozdíl je především v tom, kolik jsou lidi schopný utratit, protože v Česku to prostě
není tak žhavý, jako v cizině.“ (respondent C)
Značky často vydávají produkt exkluzivně jen v určité části světa. Některé produkty proto
není u nás fyzicky možné zakoupit. To je dalším faktorem ovlivňující cenu. Zmínili se o tom
respondenti C a E. Respondent C to ilustruje na příkladu spolupráce mezi firmou Nike
a módním návrhářem jménem Virgil Abloh, přesněji jeho značkou Off-White, které jsem se
podrobněji věnoval u výzkumné otázky o aktuálních trendech. E pak poukazuje na nový
model tenisek Yeezy Boost 350 V2, který spadá do výše popsané spolupráce mezi adidas
a Kanyem Westem. Obsahoval tři barevné kombinace a každá byla dostupná k zakoupení
v jiném zeměpisném regionu.165
163
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„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.“ (respondent
C)
„Tak určitě je to jiný v Americe, v Asii, lidi tam chtěj něco jinýho, jiný ceny. Sou různě
limitovaný releases166 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 value167 tady apod.“ (respondent E)
Respondent D uvádí zajímavou informaci, že dle jeho názoru je přeprodej ve Spojených
státech v úpadku, a potvrdil, že rozdíly mezi jednotlivými trhy se začínají vyrovnávat.
„V Americe, kde samotnej trend resellingu vzniknul, za posledních pár let reselling trochu
upadá, jdeš tam třeba do Footlockeru168 a sou 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.“ (respondent D)
Respondenti G, H a I navíc uvádí, že země, kde je tato kultura starší, jsou i pokrokovější
v aspektu sebevyjadřování pomocí oblečení. G zmiňuje důležitost budování image
značky/obchodu a vzdělávání lokální komunity. I navíc tvrdí, že styl oblékání v dané zemi
se odvíjí i od její ekonomické situace. Bohužel se mi nepodařilo najít žádnou publikaci, která
by toto zkoumala. Vzhledem k vyšším platům, které vedou k větší nákupní motivaci, je ale
logické, že v zemích s vyššími ekonomickými standardy lidé do oblečení investují více,
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a tím pádem mají i různorodější šatník.
„Česko je dobrý 2–3 roky pozadu, oproti třeba Anglii, jestli znáš skupinu Basement169. 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, nebo třeba Asics170 –
tady nedejbože vytáhneš Asicsy a lidi si budou myslet, že jsou to nějaký kecky
z Deichmannu171. 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 Hajdučkem172, 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.“ (respondent G)
„No sběratelství je v Evropě úplně jiný, než v Americe. Když jsem tam viděl ty lidi, jak chodí
oblékaní, co dělaj a podobně.“ (Respondent H)
„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.“ (respondent I)
Pro zajímavost přidávám i odpověď respondenta Z, který je spoluzakladatelem jediného
kamenného obchodu se zkoumanou módou u nás. Ten blíže popsal, jaké jsou v tomto odvětví
rozdíly oproti Praze a velkým městům, kde kořeny subkultury sahají hlouběji. Zároveň
i potvrdil výše zmíněný fakt, že díky lepší ekonomické situaci spotřebitelé nakupují dražší
značky.

169

Londýnská iniciativa zaměřující se na streetwear, skupina má zasebou úspěšné kolaborace i například s Nike,
podrobněji popsaná v kapitole 2.1.2.2.
170
Sportovní/lifestylová značka bot.
171
Německý obchod s obuví, jehož pobočky pobočky se vyskytují i u nás.
172
Zakladatel obchodu Footshop.

50

„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 háemku173. 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 stocku174, 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 uživí 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.“ (respondent Z)
Závěr: Hypotéza byla popřena všemi respondenty, je tedy vyvrácena. Česko-slovenský
trh je oproti předním zahraničním trhům jiný, méně vyspělý. Je to způsobeno hlavně
pozdějším rozvojem této kultury u nás, nižším věkem konzumentů, ekonomickou
situací a absencí specifických produktů na našem trhu.

4.4 Kanály prodeje
Výzkumná otázka: Jaké kanály používáte k prodeji?
Hypotéza: Prodejci používají k prodeji a nákupu více různých kanálů.
Respondenti A, B, C, E a G všichni uvedli, že používají sociální sítě jako prodejní platformu.
Z nich hlavně Facebook a Instagram. Strategie zde používané jsou podrobněji popsány
v kapitole 2.1.2.
„Já v posledním roce hodně prodávám na aukcích175, 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. …Přes
Instagram neprodávám.“ (respondent A)
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„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.“ (respondent B)
„No, Instagram, Facebook. Počkej, to už jsem vlastně u konce.“ (respondent C)
„Funguju hlavně přes internet, přes facebookový skupiny.“ (respondent E)
„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.“
(respondent G)
V odpovědích padaly i servery a consignment obchody popsané v kapitole 2.1.3, což
potvrzuje jejich popularitu u prodejců. Respondent D popsal tyto platformy jako jednodušší
cestu prodeje než přes sociální sítě.
„Grailed taky, ale tam poslední rok už tolik ne.“ (respondent A)
„Taky hodně používám Vinted.“ (respondent B)
„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. …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.
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Maximálně občas ještě nějaký convention176 když je u nás, tak dám pár lidem, co tam maj
stánek svoje věci a ty mi to tam pak prodávaj.“
(respondent D)
„Sociální sítě a přeprodejní servery jako je Vinted, Grailed, možná Ebay. Občas používám
i StockX.“ (respondent E)
„Pak jsem prodal pár věcí i na Klekt, StockX, Grailed, Ebay, Vinted. Vinted letí super,
překvapivě.“ (respondet G)
Respondenti C a F zmínili zajímavý fakt, že se stálejšími zákazníky už jsou přímo v osobním
a opakovaném kontaktu jak pomocí volání, tak zpráv. Díky tomu, že je C jedním z nejdéle
prodávajících lidí na českém trhu, tak v jeho případě velmi dobře funguje i „word of
mouth”177, jak sám zmínil. Zároveň i potvrdil ideu, kterou propaguje StockX, že na tenisky
nahlíží už hlavně jako na akcie.
„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. …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.“ (respondent C)
„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 I – 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 payout178. Zadruhé moje kontakty po celém světě, ať už v Asii nebo
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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 Goods179 nebo do Flight Clubu – tam pošleš tenisky
a oni si vezmou nějaké fees180 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”181 – takže je o to hned vyšší zájem.“ (respondent F)
Respondent G se zmínil i o personal shoppers. Dle cambridgského slovníku toto spojení
znamená „někdo, jehož prací je najít věci pro někoho jiného k zakoupení”.182 V našem
případě jde o to, že má zákazník zájem o určitý kus oblečení či pár tenisek, který prodejce
momentálně nemá v nabídce, a tak ho požádá, aby mu daný produkt na zakázku pořídil.
„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 scamem183.“
(respondent G)
Zajímalo mne, zda je tato metoda používána i česko-slovenskými prodejci, a proto jsem se
na to zeptal respondentů C, F a Z, kteří mají s oborem největší zkušenost a prodávají ve
velkém (v případě Z ve vlastním, kamenném obchodě). Všichni byli ale k tomuto způsobu
skeptičtí, stejně jako respondent G. Víceméně se shodli, že tuto formu prodeje využívají
minimálně.
„Jo, ale to se odvíjí podle ceny, když mě někdo přitlačí ke zdi s cenou a není tam místo pro
můj profit184, 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
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odvětvích je tohle shánění normální. (respondent C)
„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.“ (respondent F)
„Pro veřejnost fungujeme jen s tim, že máme stock185, 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.“ (respondent Z)
Závěr: Všichni prodejci uvedli, že používají více platforem k prodeji svého zboží.
Hypotéza je tedy potvrzena. Nejpoužívanější jsou sociální sítě, mnoho z nich ale
využívá i služeb různých prodejních portálů, popsaných v kapitole 2.1.

4.5 Prodejní strategie
Výzkumná otázka: Máte nějakou marketingovou strategii?
Hypotéza: Prodejci staví svůj byznys na promyšlených strategiích.
Respondenti na tuto otázku odpovídali většinou vyhýbavě a nesdělili konkrétní strategie,
které pro prodej používají. Někteří také tvrdili, že ani žádné strategie nemají (A, B).
Respondent C, E a F se shodli, že nejlepší čas na přidávání prodejních příspěvků na sociální
sítě je v neděli, případně v pondělí večer, kdy je jejich návštěvnost nejvyšší. Platforma
CoSchedule, zaměřující se na marketing management ale přišla s jinými výsledky. Jejich
výzkum pro rok 2018, založený na šestnácti různých studiích ukázal, že pro Facebook jsou
sice nejvýhodnějšími dny na příspěvek čtvrtek, pátek, sobota a neděle, pro B2C186 jsou
nejlepší časy 9–10:00, 12–13:00 a 16–17:00. U Instagramu je nejvýhodnějším dnem pátek
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v 8:00, 13:00 a 21:00.187 Je proto zajímavé, že ačkoliv se na tomto prodejci shodli, výzkum
ukazuje na jiná fakta.
„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.“ (respondent C)
„Určitě, tim, jak to dělám dlouho, tak vim, kdy je dobrý přidat – v neděli je to dobrý.“
(respondent E)
„Pak jsem byl také u zrodu instagramové platformy Tuzex188, 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 devět 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 česko-slovenskou scénu. Oni byli ve čtvrtek naučení na drop
Supreme, dostat jedno big L189 a tak měli v neděli druhý pokus.“ (respondent F)
Respondenti B a C zároveň uvedli, že si platí nebo v minulosti platili sponzorované
příspěvky na sociálních sítích. C navíc mluví o tzv. automatizaci na Instagramu. Jedná se
o placené služby, které vytvoří uživateli na míru kampaň, během které pomocí specifického
zacílení z jeho účtu začínají sledovat vybrané lidi a mnoho dalším dávat na fotky označení
„to se mi líbí”, díky tomu se uživatelům organický dosah na sociálních sítích zvyšuje.190
„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.“ (respondent B)
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„Na Instagramu ano, teď jsem s jednou firmou rozjel automatizaci na Instagramu – to je
takový to volajkování191 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.“ (respondent C)

Respondent Z sdělil, že si jeho kamenný obchod propaguje hlavně přes sítě Youtube
a Instagram. Na Instagramu si příspěvky neplatí, používá ale jeden z populárních způsobů,
který s velkou úspěšností rozšiřuje jeho dosah a nabírá nové sledující. Jedná se o rozdávání
věcí sledujícím výměnou za určitou akci, kterou musí provést, neboli „giveaway”.192 Navíc
zmínil, že využívá i placenou reklamu přes Google Ads.
„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
promujeme193. …Instagram si neplatíme, ale vymysleli jsme si takovej vlastní giveaway, kde
se snažíme dostat náš The Mag merch194 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
sledujícíma. Každej tejden nám z toho skáče třeba pětset komentářů, což je super
engagement195. Postujeme196 jednu fotku denně, kvůli nákladům na fotografa. Stačí nám to,
nemáme tolik novejch věcí, abychom je nestíhali fotit. Takže stačí jeden post denně a na
každým je třeba sto až dvě stě komentářů. …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.“ (respondent Z)
Dle slov respondenta A žádnou strategii nepoužívá, B také ne, kromě instagramové
191
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propagace, kterou zmínil výše (a ani ji za strategii nepovažuje). Je ale možné, že určité
strategie používají bez toho, aby si to sami uvědomili, stejně jako respondent C. E si myslí,
že na sociálních sítích, kde sám prodává, nejsou strategie potřebné.
„Musím říct, že takhle sofistikovaný to nemám (smích). Ale jak jsem říkal, snažim se to dělat
co nejlepší formou.“ (respondent A)
„Moc ne.“ (respondent B)
„Určitě toho dělám víc, ale teď si nemůžu ani vzpomenout. Možná to dělám a ani si to
neuvědomuju.“ (respondent C)
„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.“
(respondent E)
Respondent G zmiňuje důležitost spolehlivosti a profesionálního přístupu, který podle jeho
názoru mnoha prodejcům chybí.
„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
– GLS197 – 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.“ (respondent G)
Závěr: Z odpovědí se nedá jasně určit, že by prodejci měli důkladně promyšlené
marketingové strategie. Můžeme alespoň vyjmenovat některé z používaných
prostředků. Patří k nim přidávání příspěvků na sociální sítě, když je největší
návštěvnost, instagramová propagace a zde používané kampaně a férovost
k zákazníkům. Hypotéza tedy v tomto případě nemůže být potvrzena ani vyvrácena.
Prodejci totiž mohou mít promyšlené strategie a existuje možnost, že je nechtěli sdělit.
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4.6. Přeprodej jako způsob obživy
Výzkumná otázka: Kolik se dá přeprodejem měsíčně vydělat? Popřípadě: Může se jím
člověk uživit?
Hypotéza: Jedinec se nemůže uživit čistě přeprodejem tenisek a oblečení.
Minimální měsíční mzda v České republice je od roku 2019 stanovena na 13 350 Kč.198 Pro
můj výzkum jsem stanovil tedy tuto částku jako sumu nutnou si vydělat přeprodejem, aby
měl jedinec dostatek prostředků na základní živobytí a byl schopen přežít bez závislosti na
jiných zdrojích.
Respondenti C, E a G odmítli sdělit jakoukoliv částku.
„Tohle jsem ještě nikomu nikdy neřekl a asi to ani neplánuju.“ (respondent C)
„Tyjo, tohle nechci říkat zrovna.“ (respondent E)
„Kolik jsem vydělal já, říkat nebudu.“ (respondent G)
Úspěšnost přeprodejce se odvíjí i od času, který do byznysu investuje a také jaký je zrovna
měsíc ve smyslu nových produktů na trhu. To potvrdili respondenti C, D, E, F a G.
„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.“ (respondent C)
„Kolik si vyděláš, záleží na tom, jak dlouho stojíš ve frontách a co si kupuješ za boty.“
(respondent D)
„Záleží na tom, jak se každej snaží.“ (respondent E)
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„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 investment199. Jestli to chceš velké nebo malé,
jestli si ochotný si ty tenisky doma držet měsíc nebo třeba i rok.“ (respondent F)
„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.“ (Respondent G)
Respondenti F a G se shodli, že je to skvělá příležitost přivýdělku pro mladé lidi, případně
získání užitečných zkušeností do budoucího života. To potvrdil i respondent A, který přímo
specifikoval částky, okolo kterých se měsíčně pohybuje, a přiznal, že se z jeho pohledu jedná
hlavně o studentskou brigádu.
„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.“ (respondent F)
„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 hustlení200, 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.“ (respondent G)
„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.“ (respondent A)
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Tato zmíněná částka přesahuje minimální mzdu. Že se resellingem uživit dá, potvrdili i
respondenti C, D, E a F. Že se nejedná o práci na plný úvazek, sdělil respondent G, zároveň
ale tvrdí, že je možné si přeprodejem vydělat více, než je průměrná mzda v ČR. To znamená,
že se přeprodejem uživit dá, jelikož průměrná mzda logicky přesahuje minimální mzdu
a lidé s průměrnou mzdou jsou schopni sami sebe uživit. C navíc blíže specifikoval, že
v jeho případě se o full-time práci jedná, čímž vyvrátil tvrzení G.
„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.“ (respondent C)
„Myslim, že nějakej plat na živobytí, když na tom fakt děláš, tak jde.“ (respondent D)
„Znám lidi, co se tím živí.“ (respondent E)
„Když se tomu chceš věnovat více a mít o tom nějaký knowledge201, jak to koupit, kde to
koupit, tak si tím můžeš vydělat i několik tisíc euro.“ (respondent F)
„Je to nárazová práce, není to fulltime, že to děláš 12 hodin denně. …Řekněme teda, že
mladej kluk si dokáže vydělat víc, než jeho rodiče, který maj třeba průměrnou mzdu v Český
republice.“ (respondent G)
Pro doplnění a kontrast uvádím i odpovědi dvou sběratelů, kolik jsou schopni měsíčně za
tenisky a oblečení utratit. Zajímavé je, že oba shodně uvedli, že někdy utratili i dvacet až
třicet tisíc korun za měsíc. Zároveň oba sdělili, že je sběratelství provází celý život a tento
zájem se odráží i v jiných věcech, než jsou jen tenisky a oblečení.
„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. …Já jsem odjakživa byl člověk, co musel něco sbírat,
ať už kartičky, nálepky nebo oblečení.“ (respondent H)
„Už jsem byl i v té fázi, kdy jsem nechal za boty dvacet až třicet tisíc měsíčně, což zpětně
201
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vůbec nechápu, jak jsem to dělal. …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.“ (respondent I)
Závěr: I přes to, že většina prodejců neřekla nebo výslovně odmítla říci konkrétní
částky, které vydělávají, prodejci přiznali, že buď oni sami, nebo lidé v jejich okolí se
opravdu dokážou přeprodejem uživit a vydělat si někdy i několikanásobně vyšší částky,
než je minimální mzda. Hypotéza je tedy vyvrácena.

4.7 Vliv přeprodejců na oděvní kulturu
Výzkumná otázka: Jaký mají přeprodejci vliv přímo na kulturu?
Hypotéza: Přeprodejci přímo ovlivňují trh a popularitu jednotlivých produktů.
Po prvním rozhovoru (respondent F) jsem si uvědomil, že je důležité zjistit, jak a jestli vůbec
přeprodej ovlivňuje kulturu spojenou s teniskami a oblečením. Jaké má toto podnikání
dopady a co způsobuje, a proto jsem přidal tuto výzkumnou otázku do dotazníku.
Respondenti C, D, E, G, H, I a Z se shodli na tom, že přeprodejci mají vliv na kulturu a jsou
pro ni důležití. C, G, I a Z dokonce tvrdí, že jsou její nezbytnou součástí a bez nich by buď
neexistovala, nebo fungovala úplně jinak.
„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.“ (respondent C)
„Myslim si, že je to důležitý a tenhle trh by neexistoval, kdyby neexistovali reselleři.“
(respondent G)
„Podle mě je to velmi nezbytná část kultury a reselleři jsou velká část našich zákazníků ve
Footshopu.“ (respondent I)
„Dřív jsem to bral hrozně negativně, ale teďkon vlastně myslim, že díky nim ta kultura je.
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Díky nim celebrity nosej ty věci, který na nich lidi viděj a chtěj nosit. Protože rapper si
neshání Supreme, že ve dvanáct 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 hype202 teda, jako Supreme, Off-White, tak to
podle mě dost reselleři držej při životě a takhle to funguje.“ (respondent Z)
Respondent A je toho názoru, že díky přeprodejcům se produkt dostane do rukou zákazníků,
kteří by k němu jinak neměli přístup nebo nemají dostatek finančních prostředků, protože
také dokáží sehnat luxusní zboží za zvýhodněné ceny.
„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.“ (respondent A)
V odpovědích respondentů se často opakuje tvrzení, že přeprodejci tvoří kolem tenisek
a oblečení „hype”, ve volném překladu (mediální) humbuk, uměle vytvořený zvýšený zájem.
Sami si určují ceny a stupeň exkluzivity daného produktu. Tím pádem přímo ovlivňují
nabídku a poptávku. Respondent C dokonce se 100 % jistotou tvrdí, že nějaké produkty si
lidé kupují jen proto, že jsou limitované a mají přeprodejní hodnotu, ale ve skutečnosti se
jim ani nelíbí. Tím vlastně potvrzuje, že nejen firmy, ale i přeprodejci pracují na principu
scarcity. D argumentuje, že vše má dva úhly pohledu a přeprodejci jsou pro velké značky
prospěšní, zároveň jim ale berou zisk. E si naopak myslí, že přeprodej je pro firmy
jednoznačnou výhodou.
„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. (respondent C)
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„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 vygeneruje, vydělávaj
ty reselleři a ne ty značky, co to vytvářej. Ale tak reselleři si sami tvořej ten hype kolem toho,
takže je to asi docela zasloužený.“ (respondent D)
„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 sekundární trh tenisek. Pro ty značky je to určitě pozitivní, dělaj jim
hype a to samý asi i pro komunitu.“ (respondent E)
„Já si myslim, že je to důležitý, protože vytváří uměle, společně s obchodama, pocit, že to ty
lidi maj chtít. Ovlivňujou nabídku a poptávku“. (respondent G)
„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.“ (respondent H)
„Mají velký dopad, tím smyslem, že díky nim se častokrát určuje vyhajpovanost203 produktu.
Často máš tenisky, kterých je vyrobených například pětset kusů a v podstatě některé z těchto
pětiset kusových releasů mají hodnotu těsně nad retail204 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.“ (respondent I)
Respondent G zároveň nabízí zajímavé řešení, jak by se mohly firmy přeprodejců zbavit.
Zda by byla tato metoda v praxi efektivní a vůbec legální se stoprocentně určit nedá.
„Já kdybych byl adidas a vim, že mám limitovaný Yeezy, který maj resell a chci vydělat
peníze. Tak polovinu bych dal retailerům205 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.“ (respondent G)
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S teorií, že značky si uvědomují důležitost přeprodejního trhu a exkluzivity, a proto sami
posílají do přeprodejních obchodů tenisky dříve, než je jejich oficiální vydání, přišel
respondent Z. Tuto domněnku nelze z oficiálních zdrojů potvrdit, vysvětlovalo by to ale fakt,
že některé obchody, jako například zde zmiňovaný americký Round Two, opravdu mají
v nabídce limitované modely několik týdnů předtím, než se dostanou do zbytku obchodů.
„Myslim si taky, že ty značky jim proto jdou naproti, proto dělaj tak limitovaný kvantity
a nějaký věci jdou backdoorem206 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.
…Nechci teda zmiňovat žádnou značku a konkrétně ani nevim. Ale už jenom to s Round Two
je zvláštní, že oni maj nějaký věci o 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.“ (respondent Z)
Závěr: Z výpovědí respondentů byla potvrzena hypotéza. Prodejci opravdu přímo
ovlivňují poptávku, exkluzivitu i cenu jednotlivých produktů, dokonce sami většinou
tyto aspekty určují.

4.8 Motivace přeprodejců
Respondenti se víceméně jednohlasně shodli na tom, že jejich hlavní motivací je hluboký
zájem o zkoumanou kulturu. Z tohoto a také kapacitních důvodů jsem se rozhodl, že jejich
odpovědi na tuto otázku do práce neobsáhnu.

4.9 Budoucnost přeprodejců
Výzkumná otázka: Jak vidíte svou budoucnost v tomto oboru?
Hypotéza: Přeprodejci chtějí s prodejem v blízké době přestat.
Respondenti A, B, C, a E se shodli, že chtějí v oboru dále pokračovat, dokud pro ně bude
výdělečný. D přeprodej už nebere jako hlavní zdroj výdělku a G s přeprodejem skončil,
protože už v oboru nevidí takový potenciál, jaký měl a také mu to nepřijde jako způsob
206
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výdělku hodný dospělého muže.
„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.“ (respondent A)
„A co se týče resellu – dokud to půjde, tak to budu dělat.“ (respondent C)
„Tyjo, já to teďka beru spíš jako takovej side hustle207. …Když mám možnost, tak
samozřejmě něco na prodej koupím.“ (respondent D)
„Dokud bude co resellovat, budu to dělat. Chvílema jsou i měsíce, kdy nic není a chvílema
je to dobrý.“ (respondent E)
„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.“ (respondent G)
Opakující se odpovědí byla motivace prodejců přenést svůj byznys na vyšší, serióznější
úroveň. E přemýšlí o založení eshopu, případně kamenného obchodu, stejně jako B.
A plánuje začít vlastní oděvní značku a spolupracovat se začínajícími umělci. Z těchto
odpovědí je vidět, že přeprodej oblečení motivuje prodejce k větším projektům a podporuje
jejich růst v oboru.
„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. Na tom budu makat a jsem zvědavej. Ale zatim ty aukce
fungujou, takže budu pokračovat, dokud to půjde, ale určitě bych se chtěl rozvíjet i jiným
směrem.“ (respondent A)
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„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.“ (respondent B)
„Po škole si chci udělat normální e-shop, možná i shop. Já bydlim v Hradci, takže třeba
nějakej malej obchod tady.“ (respondent E)
Respondenti C a E se zároveň shodli, že pokud pro ně už nebude tak lukrativní, nemají
problém rozjet jiné podnikání.
„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.“ (respondent C)
„Ale jestli já nepojedu tenisky, tak budu přeprodávat něco jinýho prostě.“ (respondent E)
Závěr: Hypotéza byla vyvrácena, jelikož ani jeden z přeprodejců (nepočítáme–li
respondenta G, který už s prodejem skončil) neplánuje v jejich činnosti přestat.
Naopak chtějí svůj byznys rozšířit a posunout na další úroveň, jako je kamenná
prodejna nebo založení oděvní značky.

4.10 Budoucí rizika oboru
Výzkumná otázka: Jaká jsou budoucí rizika, která mohou ohrozit vaše podnikání?
Hypotéza: Obor je bezrizikový a do budoucna ho nemůže nic ohrozit.
Snad v každém oboru jsou nějaká rizika, která ho do budoucna mohou ohrozit, v extrémním
případě naprosto zničit. Respondenti A a G si myslí, že v oblasti oblečení a tenisek nejsou
žádná budoucí rizika a že spotřebitelé budou v této kategorii vždy poptávat nové produkty.
F doplňuje, že sekundární trh s oblečením může zmizet i do dvou let, protože se trendy rychle
mění. Ten s teniskami má ale podle jeho názoru budoucnost. I kdyby se tenisky přestaly
prodávat, tak sekundární trh obecně nikdy nezmizí, protože stejně bude na trhu vždy produkt,
co má přeprodejní hodnotu. Riziko spojené s rychle se měnícími trendy zmiňují i respondenti
B a D.
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„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.“ (respondent A)
„No tak určitě se objeví něco, co lidi budou chtít, v rámci oblečení nebo streetwearu.“
(respondent G)
„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 hypové značky mohou skončit
do 2 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. …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.“ (respondent F)
„Tak, že odejdou trendy, ale nic jinýho mě nenapadá. Když trend vintage oblíkání opadne,
tak je konec byznysu.“ (respondent B)
„To, že to lidi přestane zajímat a začne se nosit něco jinýho, to je asi jediný co mě napadne.“
(respondent D)
Respondent C si myslí, že jediným rizikem je, že by značky přestaly využívat principu
scarcity a začaly vydávat nelimitované kolekce.
„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.“ (respondent C)
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Závěr: Hypotéza byla částečně vyvrácena, jelikož prodejci byli schopni vyjmenovat
konkrétní rizika, která mohou obor ohrozit. Jedná se hlavně o rychlý vývoj trendů.
Zároveň z jejich odpovědí vyplývá, že v blízké budoucnosti oboru zánik nehrozí, jelikož
i ti největší prodejci nezmínili žádná konkrétní rizika, která by se mohla naskytnout
v nejbližších letech.

4.11 Státní regulace prodeje
Výzkumná otázka: Jaké by měly na tento byznys dopad nějaké státní regulace, jako zdanění
apod.?
Hypotéza: Přeprodejci vnímají potřebu své příjmy danit i přes to, že neexistují přímé státní
regulace přeprodeje oblečení.
Státní regulace zaměřené přímo na přeprodej použitého oblečení zatím v zákonech ČR
neexistují. Jedná se ale o běžné příjmy, a proto se i tento byznys váže na zákon č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů. V souladu s ním jsou fyzické osoby vázány daňovou povinností
tehdy, pokud prostřednictvím internetové aukce podnikají nebo příjem z jejich podnikání
přesáhne částku danou zákonem. Její výše je stanovena na patnáct tisíc korun za rok. Po jeho
přesáhnutí je jedinec povinen podat daňové přiznání.208 Aukční server Aukro uvádí rozdíl
mezi podnikáním a příležitostným prodejem takto: “Hranice mezi podnikáním
a příležitostným prodejem není v žádném zákoně striktně vymezena. V případě podnikání
jsou většinou splněny dvě podmínky: za prvé se jedná o opakovaný prodej a za druhé
předmět prodeje není Uživatelem použit pro osobní spotřebu – je pořízen pouze pro účely
následného prodeje se ziskem.” Dále dodává, že “důkazní břemeno je přitom vždy na straně
Uživatele”.209
Prodejce B je toho názoru, že jako každá obchodní transakce, i přeprodej by se měl danit,
sám ale svůj prodej za živnost nepovažuje. C a E se shodli, že záleží na svědomí každého
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přeprodejce. Respondent F dodává, že zde státní regulace existují, když je ale prodejce
obezřetný a ví, co dělá, jsou jeho mezinárodní transakce těžko dohledatelné. To potvrzuje
i G.
„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.“
(respondent B)
„Já si myslim, že záleží na každym, jak je svědomitej.“ (respondent C)
„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.“ (respondent E)
„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. …Když si trochu šikovný a přečteš si pár článků na
internetu, tak to nemají šanci dohledat, protože ty transakce po světě jsou
nevystopovatelné.“
(respondent F)
„Tak tam je hodně cest, jak se to dá vochcat. …Máš člověka, co má Revolut, Člověka co má
Monzo, člověka co má Paypal210, víc Paypal účtů, transparentní účet nebo jede cash only
lifestyle211. Spoj si všechno dohromady u jednoho prodávajícího a přitom je jich tu tady sto.“
(respondent G)
Respondent G zároveň rozvinul na toto téma zajímavou myšlenku, zda se vůbec státu vyplatí
přeprodejce nějak podrobněji sankcionovat. Dále také polemizuje nad tím, jak by se vůbec
počítal zisk a jestli se dají nějak efektivně jednotlivé transakce sledovat.
„Já vůbec nevim, jak by měl ten koncept vypadat, nemyslim si, že to stát vůbec bude řešit,
210
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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 čtyřicet tisíc profit. Pak si jenom sám vynásob, jaký bys musel dělat čísla, abys mohl
jezdit vlastníma autama a žít si jako pán. …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 trekovat212.“
Dle respondenta A by přímé státní regulace silně přeprodej silně ovlivnily.
„No hele, to by mohlo bejt docala markantní a určitě by se to nějak promítlo.“ (respondent
A)
Respondent C uvádí, že bere svou činnost jako regulérní podnikání, vlastní živnostenský list
a má zaznamenané všechny své transakce, ke kterým vydává doklady. Zároveň se však
shoduje s respondentem E na tom, že takovýmto způsobem funguje na našem území jen
málo jedinců.
„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 podníkám od roku 2015 a vim, že jsem jeden z mála, co má na tohle vůbec živnosťák,
většina ho ani nemá a prodávaj ve velkým. (respondent C)

212
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„No ale obecně si myslim, že to moc lidí nedaní, co se týče skupin a tak.“ (respondent E)
Závěr: Většina přeprodejců neuvedla, zda svůj příjem daní nebo tuto povinnost
obcházejí. Opakují se ale výpovědi tvrdící, že valná většina daňovou povinnost neřeší.
Existuje totiž mnoho způsobů, jak ji obejít a záleží na každém jednotlivci, zda bude
svou činnost provádět poctivě, či ne. Hypotéza byla tedy částečně vyvrácena, protože
ač nějací prodejci legálně podnikají, dle jejich výpovědí většina jejich okolí nebere
existující regulace v potaz.

Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat fenomén přeprodeje oblečení
a limitovaných tenisek. Přeprodejní trh má v současnosti hodnotu přes jednu miliardu dolarů.
I přes takovýto objem bylo tématu věnováno minimum odborných publikací. Přínosem této
práce je proto podrobná analýza fenoménu přeprodeje tak, aby byl srozumitelný i pro
čtenáře, který má nulové zkušenosti s danou subkulturou a způsobem prodeje. Z toho důvodu
jsem nechtěl vynechat žádný důležitý aspekt, a proto má práce větší rozsah, za který může
i zvolená metoda v praktické části.
V teoretické části jsem se věnoval historii největších značek, které tento trh vytvořily,
a hlavním platformám nákupu a prodeje limitovaného zboží. Přeprodejní trh je poměrně
mladý a do dnešní velikosti vzrostl až v posledních letech. Jak je popsáno v teoretické části,
začalo se o něj v posledních několika letech zajímat mnoho investorů, kteří do jednotlivých
platforem investují částky v řádech desítek milionů dolarů. Proto se dá předpokládat, že
přeprodejní trh se bude v budoucnu ještě rozrůstat, a to i díky rychlému vývoji internetu
a sociálních sítí, kde mnoho prodejců funguje.
V praktické části jsem zkoumal, jakou pozici má přeprodej na českém trhu,
a analyzoval jednotlivé aspekty tohoto podnikání. Vytyčil jsem si 11 výzkumných otázek
spojených s hypotézami a pomocí kvalitativních rozhovorů přímo s největšími českými
přeprodejci a sběrateli jsem následně tyto hypotézy zkoumal, vyvracel a potvrzoval. Došel
jsem hned k několika závěrům, které považuji za důležité pro pochopení tohoto fenoménu.
Za nejdůležitější závěr považuji, že se nemusí jednat pouze o přivýdělek, ale
respondenti potvrdili, že existují lidé i na našem území, kteří se přeprodejem živí na plný
úvazek. Pouze jeden z respondentů uvedl, že má i živnostenský list a plnohodnotné
účetnictví. Jak jsem zjistil pomocí další výzkumné otázky, neexistují žádné přímé státní
regulace přeprodeje, pouze základní zdanění příjmů. Kvůli častému předávání produktů
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z ruky do ruky nebo zasílání poštou lze tyto příjmy těžko vystopovat. Dalo by se říci, že se
jedná o šedou oblast ekonomiky. Je tedy otázkou, zda by se měl stát na tento způsob
podnikání zaměřit a začít přeprodejce důkladněji kontrolovat a sankcionovat. V ČR
nedosahují výdělky přeprodejců astronomických částek, proto je zajímavým podnětem pro
další zkoumání zjistit, zda by se státu vůbec vyplatilo vynakládat prostředky na sledování
zde probíhajících transakcí.
Podstatným zjištěním bylo, že přeprodejci mají přímý vliv na formování subkultury
pouliční módy. Většina respondentů se shodla, že jsou nepostradatelnou částí této subkultury
a přímo ji ovlivňují. Respondenti, z nichž jedním je vysoký zaměstnanec největšího českého
obchodu se značkovou obuví, zároveň potvrzují, že i tradiční prodejci a značky se
s přeprodejci snaží bojovat. Proti těmto výpovědím ale stojí několik dokumentů
o přeprodejní kultuře, které spíše ukazují, že největší značky samotného přeprodejce
vytvořily. Je to z toho důvodu, že úmyslně vydávají limitované kolekce a omezené počty
produktů. Exemplárním příkladem tohoto jevu jsou první modely tenisek adidas x Kanye
West, které byly vyprodané během několika málo okamžiků a jejich přeprodejní cena se
každým dnem zvyšovala. V adidasu muselo být všem jasné, že tenisky bude chtít mít doma
miliony lidí, přesto byly vydány limitovaných počtech. Vždy se najde někdo, kdo
v limitovaných produktech bude hledat možnost výdělku.
Z mého výzkumu vyplynulo, že Česká republika v oboru o několik let za státy jako
USA, Německo nebo Velká Británie zaostává; rozdíly by se ale dle respondentů měly začít
postupem času vyrovnávat. Věková skupina spotřebitelů je tu podstatně nižší než
u zmíněných zemí. To je způsobeno kratší historií a také tím, že trend pochází z USA a jeho
basketbalové tradice, která je zde kratší. Basketbalovým teniskám, které se jako první začaly
přeprodávat, trvalo delší dobu se proslavit na našem území. Několik respondentů poukázalo
na to, že nevyspělost konzumentů je při obchodování často problém, a jeden z nich to
dokonce označil za důvod, proč přestal obchodovat na našem území.
Z dostupných odpovědí také vyplynulo, že přeprodej u některých respondentů
vyvolává chuť k legitimizaci dosavadní šedé ekonomiky, jako je založení kamenného
obchodu nebo vlastní módní značky. Jedním z pozitivních dopadů přeprodeje u nás je, že
v nich tato forma přivýdělku již v nízkém věku podporuje obchodní chování, finanční
gramotnost a hlubší zamyšlení nad tím, jaká bude jejich kariérní budoucnost, více než
například brigáda v kavárně.
Tento fenomén je na akademickém poli málo ukotvený, a proto existuje stále mnoho
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možných přístupů, jak dosáhnout nových informací. Můj výběr způsobu kvalitativních
rozhovorů mi přišel nejefektivnější, jelikož právě největší čeští přeprodejci se v tomto oboru
pohybují delší dobu a jsou schopni předat nejkonkrétnější a zkušenostmi podložené
informace. Zajímavým přístupem by byl i plošný kvantitativní dotazník mířený na mladé
jedince pohybující se ve zkoumané komunitě. Ten by mohl přinést další zajímavé závěry
a informace, pro které nebyl v této práci prostor.
Velká část společnosti, která se s tímto fenoménem setkala, k němu nemá pochopení.
Práce má za úkol těmto lidem přiblížit, proč jsou někteří jedinci schopni utratit desetitisícové
částky za oblečení a tenisky a jaké historické souvislosti vedly k vytvoření přeprodejního
trhu do dnešní podoby.

Summary
The aim of my thesis has been to map the phenomenon of reselling sneakers and
streetwear. The current value of the reselling market is 1 billion dollars. But despite such
volume, only minimum expert literature is available. The contribution of my thesis is
therefore a detailed analysis of the reselling phenomenon in a comprehensible way for
readers with zero information about the reselling subculture.
In theoretical part I map out the history of the most significant brands represented at
the reselling market and I describe channels and tools used for purchasing and sales of
limited goods in the theoretical part of my thesis.
In the practical part, I examined the position of the phenomenon in the Czech market
environment and I analyzed particular aspects of the reselling business and subculture. I set
11 research questions connected to the given hypotheses and through qualitative interviews
with the biggest Czech resellers and collectors I analyzed those hypotheses, and either
confirmed or refuted them. I deduced several conclusions important for the insight into the
phenomenon.
The most important conclusion is that reselling can be a full time job, not just a way
how to make money on the side. The respondents confirmed that at the Czech market, there
are several persons who have it as their main or only resource of income. It is interesting that
only one interviewed person has a business license and regular accounting. As I found by
another research question, no state direct regulations exist, just the regular income tax
system.
Another important conclusion is the position of resellers as direct influencers of street
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style fashion subculture. Most respondents agreed they are an integral part of the subculture
and influence it directly. The respondents – one of them a top manager of the biggest Czech
sneaker retail shop – also confirm, that traditional retailers and brands are trying to fight the
resellers. However, several facts show that the biggest brands have created reselling by
issuing exclusive, limited collections.
The situation at the Czech reselling market is several years behind situation in states
such USA, Germany and United Kingdom as my research shows. Differences should be
diminished in a few years, according to the respondents. The age group at the Czech reselling
market is mostly teenagers, which is much lower than in the mentioned countries. It is
entailed by the shorter existence of the Czech market. Another factor slowing down the
development is the origin of the phenomenon. Reselling is based on the American culture
with an accent on the basketball tradition. Such tradition exists for much shorter time in the
Czech Republic. Several respondents pointed to immature, teenage consumers who make
the most of the Czech sneakers subculture. They stated that it is quite often problematic
doing business with this target group and one of them even said it was the reason why he
stopped reselling in the Czech Republic.
The phenomenon of reselling is not accepted by Czech society much. My thesis is
trying to bring reasons, why some individuals are willing to spend tens of thousands for
sneakers and streetwear. The thesis also describes the historical context that has enabled the
reselling market to develop to the current situation.
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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.
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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
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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.
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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.
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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 OffWhite 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.
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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?
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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
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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.
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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.
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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

115

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?
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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.
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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
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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.
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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
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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
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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.
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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
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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.
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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
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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
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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.
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