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Raději dělat činy ve velkém stylu než myslet v malém měřítku. Už zakladatel úspěšných 

příběhů společnosti HUMANIC a SHOE4YOU přemýšlel tak, jak je pro nás charakteris-

tické i dnes: milujeme módní trendy a děláme vše pro to, aby se líbily i našim zákazní-

kům. Manufakturu, kterou muž jménem Daniel Heinrich Pollak otevřel v červnu roku 

1872 v Grazu, pojmenoval „Weltschuh-Fabrik“, tedy světová továrna na boty. A tak 

vznikl pojem, který se postupně stal mezinárodně úspěšným: HUMANIC a jeho tradice 

bot z Rakouska. Letos tato tradice oslaví krásných 150 let. Narozeniny budeme v pro-

dejnách HUMANIC a SHOE4YOU náležitě oslavovat od března až do konce roku. Ve 

všech 9 zemích. Ve všech prodejnách (aktuálně jich provozujeme více než 200). Na 

všech komunikačních kanálech. Se všemi, kteří k tomu patří, s partnerskými značkami 

a s miliony zákazníků. Toto 150leté jubileum vzdává hold všem radostným okamžikům 

v jednotlivých generacích. Za 150 let jsme udělali radost více než 500 milionům zákaz-

níků novým párem bot.    

 

Boty. Vcelku všední věc, která však může být jedinečná. Radost narůstající s další velikostí 

bot, které nám rodiče koupí, které si pak už kupujeme sami a které nás provází životem. Od 

našich úplně prvních krůčků až po poslední cíl naší cesty. Boty nás zkrátka doprovází na kaž-

dém kroku. Tradice bot z Rakouska přestála dvě světové války, krize i jiné katastrofy, zažila 

vzlety i pády, rostla i stagnovala a je tu stále s námi ve značce HUMANIC a SHOE4YOU. 

Značka, která má historii a navazuje na dědictví předchozích generací. Takové značky jsou 

vzácné. A mají většinou co vyprávět.  

 

Tradice bot z Rakouska vypráví příběh radosti. Půl miliardy prodaných párů bot za 150 let. 

Pokud bychom to chtěli přepočítat na kroky, životní cesty, zahřátá chodidla, protančené noci, 

odpracované hodiny a venkovní procházky, museli bychom čísla hodně umocnit. I když jsme 

zlenivěli a místo doporučených 10.000 kroků pro zdraví ujdeme denně dle statistik sotva polo-

vinu, můžeme hrdě říct: do HUMANICu a do SHOE4YOU za námi zákazníci chodí pořád velmi 

rádi.  

 

Milujeme trendy už od roku 1872 a děláme radost ostatním. A proto chceme také oslavovat. 

Od března startuje v prodejnách HUMANIC a SHOE4YOU i na e-shopu velká párty pro 

všechny příznivce bot. V Rakousku, Německu, Chorvatsku, Rumunsku, na Slovensku, 



v České republice, v Bulharsku, Maďarsku a ve Slovinsku. S mnoha partnerskými značkami. 

S komunitou, která čítá miliony zákazníků, kteří s námi mohou vyhrát skvělé ceny.   

 

MLADÝ VIZIONÁŘ A JEHO SMĚLÉ PLÁNY 

 

Abychom mohli tvořit a plánovat budoucnost, musíme porozumět minulosti. Už náš zakladatel, 

Daniel Heinrich Pollak, byl srdcem FRANZ – Fashion, Revolution, Attitude, Number One, Zeit-

geist (móda, revoluce, přístup, číslo jedna, duch doby). To, co dodnes tvoří naši legendární 

reklamní ikonu, vystihuje i DNA naší společnosti v podobě této zkratky. A s Danielem Heinri-

chem Pollakem vše začalo. Bylo mu 27 let, když v roce 1869 tvrdošíjným byrokratům v Ra-

kousku-Uhersku na 20 stranách svého dopisu elegantně vysvětlil, proč je potřeba udělat ně-

které změny. Tento mladý podnikatel se promyšlenou rétorikou a skrytou ironií odvolával na 

pokrok doby a apeloval na modernější způsob myšlení úzkoprsých představitelů obchodní ko-

mory. Protože jeho velká vize – udělat z módních bot exportní hit do celého světa – narážela 

v jeho domovské zemi na překážky v podobě dovozových cel na výrobní materiály. A s tím se 

nehodlal smířit. Proto sepsal dlouhý dopis adresovaný obchodní komoře, ve které zodpovědné 

představitele donutil k tomu, aby odstranili zmíněné konkurenční znevýhodnění. Pollak nemlu-

vil jen sám za sebe, nýbrž také za ostatní malé i velké výrobce ve svém oboru a za 10 000 až 

15 000 lidí, kteří si v tomto oboru už tehdy vydělávali na živobytí. „Pevně doufám, že dobré 

úmysly kompetentních osob podpoří průmysl, který po velkém úsilí začal dělat čest rakous-

kému jménu v dalekých zemích“, napsal tento odvážný vizionář jako resumé. Tak jednají lidé 

s velkým posláním a zapálením pro dané odvětví.   

 

O tři roky později si kousek od hlavního nádraží v Grazu otevřel svoji vlastní manufakturu, 

kterou sebevědomě pojmenoval „Welt-Schuhfabrik“ (světová továrna na boty).  

 

TRADICE BOT Z RAKOUSKA DO CELÉHO SVĚTA 

Pollakovi tehdy nechyběl smysl a cit pro trendy. Ten nám nechybí ani dnes. New York, Mon-

treal, Konstantinopol, Londýn, Paříž, Berlín – Daniel Heinrich Pollak procestoval celý svět a 

dobře věděl, co zákazníci všude na světě od bot žádají. Pánové silné podešve, dámy eleganci. 

Důkaz nikde nenajdeme, ale je možné, že už Johann Strauss v létě roku 1872 odcestoval 

v botách od Pollaka na festival do Bostonu, kde dirigoval orchestr s 800 muzikanty. Protože 

boty se mezitím staly prostředkem pro sebevyjádření a také určitým luxusem pro obyčejného 

člověka. To si Pollak velmi dobře uvědomoval.   

Sotva otevřel svoji továrnu na boty v Grazu, vyráběl už 20 000 párů bot týdně. S moderními 

prodejnami se postupně stal oblíbeným obchodníkem s obuví v Rakousku-Uhersku a vyvážel 



výrobky ze své „světové továrny na boty“ opravdu na několik kontinentů. Mimo jiné také do 

zemí, kde byl obuvnický průmysl velmi silný. A co bylo klíčem jeho úspěchu? Kvalitní poraden-

ství!    

 

DEMOKRATIZACE A FRANZ NAVŽDY 

V Rakousku-Uhersku se politická situace vyvíjela všelijak. V roce 1907 bylo zavedeno volební 

právo pro muže. V módě byl vývoj o něco rychlejší – v tomto roce se ve Vídni otevřely první 

dvě prodejny s obuví pro milovníky stylu na Kärntnerring 6, naproti hotelu Bristol, a na Ma-

riahilfer Straße 92, naproti hotelu Palace. V těchto obchodech se poprvé objevuje značka, kte-

rou vymyslel jeden reklamní textař z New Yorku a kterou známe dodnes: HUMANIC. První 

světovou válku firma přestála díky zakázkám pro armádu, nicméně po rozpadu monarchie 

přišla o velkou část prodejen. Nová společnost „Humanic Leder und Schuh AG Wien-Graz“ 

však už v roce 1930 čítala opět 60 prodejen po celém Rakousku. Nicméně brzy měla přijít 

další velká tragédie – další světová válka – a opět se vyráběly boty pro armádu místo bot pro 

radost. Na konci války továrnu v Grazu poničilo bombardování. A firma musela začínat opět 

od nuly, opět se ale velmi rychle zvedla. Protože vášeň pro boty tu byla vždy. V 60. a 70. letech 

se firmě opravdu dařilo – zásobovala více než 3 000 prodejen s obuví v Evropě a vlastnila 

několik továren na výrobu bot.   

V této době se naší společnosti podařil neobyčejný tah. Zrodil se totiž FRANZ. Reklama, která 

nebyla jen reklamou, nýbrž uměním ve veřejném prostoru. Jedinečná spolupráce značky HU-

MANIC s rakouskými umělci, kreativci a avantgardisty trvala až do 90. let, kdy zde po celou 

dobu vystupovala legendární reklamní ikona, která nemá konkurenci. V polovině 90. let odešel 

FRANZ někam do exilu. Ale jen na krátkou dobu, protože o čtvrt století později se v roce 2021 

vrací, a to uprostřed pandemie koronaviru jako symbol vítězství a odvahy, svobody a naděje.  

A NYNÍ MŮŽEME OSLAVOVAT 

A tady se kruh uzavírá. Fashion, Revolution, Attitude, Number One, Zeitgeist: FRANZ!  Přišel, 

aby tu už zůstal, zůstal, aby tu s námi slavil. V nadcházející reklamní kampani budou hrát dů-

ležitou roli velké mezníky v módních dekádách: 20. léta, 50. léta, 60. léta, 70. léta, 80. léta a 

90. léta – styl dané doby a také styl vizuální komunikace. Zažijeme reklamní plakáty jako přímo 

z daného období. Tato řeč obrazů bude názorně ukazovat, že vášeň pro boty je nadčasová – 

modelky a modelové jsou aktuální, móda a boty jsou vybrány z archivu značky HUMANIC a 

SHOE4YOU. Od 21. března najdete retrospektivní koláže jako hlavní vizuály na všech našich 

prodejnách i reklamních materiálech. Od toho okamžiku se všechny naše reklamní plochy i 

výlohy promění ve výstavní prostor a oslavu našeho významného jubilea. Rok 2022 bude 



pojítkem mezi módou tehdy a dnes, a oslavou malých každodenních radostí v době, která si 

žádá co nejvíc pozitiv.  

„Toto jubileum,“ říká Wolfgang Neussner, člen představenstva společnosti Leder und Schuh 

AG, do které patří značky HUMANIC a SHOE4YOU, „by mělo být především velkým poděko-

váním všem našim zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům, protože příběh úspěchu naší 

firmy psali také miliony dalších lidí.“ Proto budeme zákazníkům přinášet mnoho slevových akcí 

a výherních soutěží, a to jak online, tak v našich prodejnách. A dáme prostor také umění. Spolu 

s renomovanými partnerskými značkami jsme vytvořili jedinečné limitované edice bot, které se 

skvěle hodí na oslavu našeho jubilea a které bude možní zakoupit pouze tam, kde je tradice a 

vášeň pro boty z Rakouska doma – na e-shopu a na více než 200 prodejnách HUMANIC a 

SHOE4YOU. 

 

 

 


