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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

tak se opět setkáváme nad stránkami od-
borného časopisu Svět textilu & obuvi. Je lé-
to, doba dovolených. Zároveň ale i doba plná
příprav na nedůležitější tuzemskou akci sezo-
ny – mezinárodní veletrhy Styl a KABO. Letos
v srpnu se budou na brněnském Výstavišti
konat již popadesáté, což představuje dva-
cet pět let! Pamatuji se, jak jsem se tehdy ja-
ko redaktor odborného textilního časopisu
na prvním ročníku veletrhu Styl v Brně sešel
s představiteli BVV a společně jsme diskuto-
vali o další možné existenci veletrhů módy.
Upřímně jsem rád, že se z tehdejší malé
kontraktační akce stal uznávaný mezinárodní
veletrh.
Pro toto vydání našeho odborného časopisu
jsme připravili opět řadu dalších článků, roz-
hovorů a reportáží. Tak třeba na stranách 8–
10 se dozvíte, jaké jsou trendy denního a noč-

ního prádla pro podzim a zimu 2017/18, na
stranách 12–14 pak popisujeme trendy pun-
čochového zboží. Z ostatních článků bych pak
rád vypíchl článek o firmě 2G Lipov. Jde
o předního výrobce přikrývek, polštářů a ča-
lounických výplní. A jak se jim daří eliminovat
největší současnou hrozbu (nejen) textilního
průmyslu – nedostatek pracovních sil? O tom
se můžete dočíst na str. 33. Na stranách
40–41 pak přinášíme i odbornou stať autorů
K. Kolomazníka a J. Pechy Hygienické aspek-
ty nošení obuvi, která se objevila v předním
americkém odborném časopise. Dozvíte se
v ní mnoho zajímavého. 
Vážení čtenáři, přeji vám ničím nerušené
čtení. Užijte si léto a sejdeme se v Brně, na
Výstavišti. Na veletrzích Styl a KABO tradič-
ně vystavuje i časopis Svět textilu & obuvi.
Navštivte nás na našem stánku. 

Michal Korol, 
šéfredaktor
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Družstva budou vystavovat ve společné ex-
pozici pod záštitou Svazu českých a morav-
ských výrobních družstev v pavilonu P, stánek
256 – Integra Zlín, stánek 254 – Moděva
Konice a stánek 257 – Modela Pardubice.

Integra, výrobní družstvo Zlín, přichysta-
la na veletrh Styl novou kolekci pro zimní
a společenskou sezonu 2017/18. Klíčový
podíl v nabízené kolekci zaujímají oděvy na
běžné nošení, společenské oděvy a zimní

ošacení, převážně ve větších velikostech.
Modely jsou nabízeny v tlumenějších bar-
vách, v základu převažuje černá či tmavě
modrá, objeví se však i výraznější prvky. Ko-
lekci tvoří kabátky, saka, trika i šaty, ale ta-
ké těžká konfekce v podobě zimních bund
a plášťů. 

Modela, výrobní družstvo Pardubice,
představí novou kolekci šatů, sukní, halenek,
kabátků a kalhot. Modely jsou ušité z kvalit-

ních látek ve složení bavlna, polyester, viskó-
za a elastan. Všechny modely jsou v mód-
ních barvách a jsou určeny pro denní nošení
i společenské události. 

Moděva, oděvní družstvo Konice, nabídne
na srpnovém veletrhu aktuální kolekci dám-
ských a pánských zimních plášťů, palet, pele-
rín a péřových bund. Kolekce je rozšířena
o modely vzniklé ve spolupráci s módní návr-
hářkou Janou Berg. Předváděné modely
jsou v jednoduchém a praktickém provedení
pro každodenní nošení, ale také v luxusněj-
ším pojetí. Pláště a paleta jsou zateplené
a doplněné přírodní kožešinou do barvy ma-
teriálu. Použitým materiálem je vlna s podí-
lem kašmíru a nylonu. V nabídce je také širo-
ká paleta barev.

Düsseldorf – Letní edice veletrhu Gallery,
kterou navštívil velký počet přibližně 6 000
profesionálních nákupčích, proběhla ve
dnech 22.–24. července v Düsseldorfu.
„Potěšil nás zejména významný nárůst poč-
tu zahraničních návštěvníků a profesionál-
ních nákupčích ze zemí, jako jsou např. Vel-
ká Británie, USA a Austrálie,“ shrnuje své
dojmy Ulrike Kähler, projektová ředitelka
veletrhu Gallery a Gallery Shoes.

Kolem 800 mezinárodních značek ze 24 ze-
mí, z nichž některé byly reprezentovány více
než 20 obchodními zastoupeními, znovu využi-
lo tuto platformu, protože se cítí příjemně
v prostředí moderního průmyslového areálu
Areal Böhler. To potvrzuje nejen rostoucí po-
čet dočasně pronajímaných showroomů, kte-
ré jsou otevřeny před i po oficiálním konání ve-
letrhu, ale také celková spokojenost vystavo-
vatelů se službami, organizací a atmosférou,
soustavně zajišťovanými týmem IGEDO již po

jedenáct edicí veletrhu, z nichž čtyři se konaly
v areálu Areal Böhler. 
„Mezinárodní veletrhy módy organizujeme ny-
ní již téměř 70 let a jsme si vědomi měnící se
doby a neustále se přizpůsobujeme novým po-
třebám a výzvám odvětví,“ prohlásila Ulrike
Kähler. „Velice úzce spolupracujeme s našimi
vystavovateli, kteří chápou, že společné řízení
pozvánek je zcela zásadní pro úspěch každé
platformy.“ K plynulému rozvoji dochází rovněž
v segmentu Obuv & doplňky, v němž se ke
značkám reprezentovaným obchodními za-
stoupeními řadí Officine Creative, Moma a In-
uikii. „Již teď cítíme, že novým spuštěním vele-
trhu Gallery Shoes se mění dynamika veletrhu
Gallery. Data konání obou veletrhů nejen že
posílí celkové postavení veletrhu v Areal Bö-
hler, ale rovněž se dokonale navzájem doplňují
tím, že oba veletrhy následují krátce po sobě,
což posílí mezinárodní objednávky sjednané
v Düsseldorfu,“ dále uvádí Ulrike Kähler.

Gallery, Mezinárodní veletrh módy, Düsseldorf 

NÁRŮST ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

Výrobní družstva 

PŘEDSTAVÍ SE NA STYLU

Praha – Mezinárodního veletrhu módy Styl, který se koná
ve dnech 19.–21. srpna v Brně, se tradičně zúčastní če-
ská výrobní družstva Integra Zlín, Modela Pardubice
a Moděva Konice. Družstva na veletrhu představí přede-

vším kolekce dámských oděvů pro sezonu podzim–zima 2017/18, které doplní i něko-
lik pánských modelů.
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Praha – Pokud by se
měl identifikovat feno-
mén, s kterým se tex-
tilní a oděvní firmy
v loňském a letošním
roce nejvíce potýkaly,

tak to byla a je zaměstnanecká otázka.
Problematiku zaměstnanců velká část fi-
rem musela řešit hned z několika úhlů,
konkrétně jejich nedostatek, zvyšující se
cenu práce, nedostatečnou podporu stá-
tu při výchově nových odborníků atd. Ne-
dostatek zaměstnanců byl a je částečně
pokrýván náborem zaměstnanců na
Ukrajině. 

K polovině července bylo prostřednictvím
Konfederace zaměstnaneckých a podnikatel-
ských svazů ČR (KZPS) a ATOK v textilních
a oděvních firmách zaměstnáno okolo 350
Ukrajinců. 
Na růst výrobních nákladů je díky růstu ceny
práce citlivý především oděvní průmysl, ale
i některé z textilních firem začínají nepříjem-
ně pociťovat tlak ve zvyšování výrobních ná-

kladů, zvláště pokud se růst minimální mzdy
odráží i v růstu mezd i u zaměstnanců ve
vyšších mzdových třídách.
Pokud jde o výchovu nových odborníků, urči-
tým aktuálním řešením by mohlo být uzavírá-
ní krajských sektorových dohod. To znamená
dohod mezi představiteli krajů, zaměstnava-
telů a škol o podpoře textilního, oděvního,
kožedělného a obuvnického vzdělávání. V ro-
ce 2015 byla pro naše odvětví uzavřena ce-
lostátní sektorová dohoda. Na základě této
dohody se ATOK ve spolupráci s KZPS a jed-
notlivými krajskými hospodářskými komora-
mi snaží iniciovat uzavírání krajských sekto-
rových dohod v Jihomoravském, Olomouc-
kém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Jedná-
ní v Jihomoravském kraji v současnosti
dospěla do fáze přípravy jejího podpisu. Ob-
dobně je před podpisem i dohoda v Olomouc-
kém kraji.
Nyní nezbývá než si přát, aby se tyto dohody
přetavily v konkrétní spolupráci ku prospě-
chu firem v našem odvětví.

Mgr. Jiří Česal, výkonný ředitel Asociace
textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

Praha – Internetový obchod a velké ka-
menné obchody v Německu výrazně profi-
tují z pozitivní nálady spotřebitelů a jejich
chuti k nákupům. Malé obchody jsou však
stále pod větším tlakem. Vyplývá to z ak-
tuálního průzkumu Německého obchodní-
ho svazu (HDE). 

Obchodní ředitel Stefan Genth vyzývá politi-
ky, aby se tématu středněstavovských ma-
loobchodů věnovali. Hrozí totiž, že by do bu-
doucna mohly zmizet z centra měst. Situ-
ace v obchodě přitom není zas tak špatná.
Německý obchodní svaz počítá v letošním
roce s nárůstem v maloobchodě o 2 %.
Podle Gentha se však na tom budou nejvíc
podílet velké firmy. 
Samotná polovina růstu připadá na interne-
tový obchod. Oproti tomu malí obchodníci do
pěti zaměstnanců očekávají budoucnost spíš
pesimisticky, pod tlakem se ocitá zejména
obchod s textilem a oděvy v centru měst.
Přitom právě malé obchody hrají pro image
centra důležitou roli. Sice se podílejí na cel-
kových tržbách jen 10 %, ale zato zaujímají
54 % obchodních lokalit.

Německo

PŘÍZNIVÁ SPOTŘEBNÍ NÁLADA

ATOK

ZAMĚSTNANCI A ZASE ZAMĚSTNANCI

Mgr. Jiří Česal

Foto EuroShop
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Před čtyřmi lety došlo ke zřícení textilní továr-
ny v Bangladéši. Při tomto neštěstí zahynulo
1 138 lidí. Stalo se to 24. dubna a toto da-
tum si vybralo globální hnutí Fashion Revoluti-
on za začátek kampaně nazvané Who made
my clothes (Kdo vyrobil mé oblečení), která

se jednou ročně na jeden týden veřejně a vidi-
telně angažuje za férové pracovní podmínky li-
dí podílejících se na výrobě oděvů a za uvědo-
mělejší zacházení s naším oblečením s ohle-
dem na udržitelnější budoucnost. Hnutí Fashi-
on Revolution je aktivní v 92 zemích včetně

České republiky a je podporováno i ze strany
výrobců textilu a oděvů, maloobchodníků
a spotřebitelů. V Německu se pořádají různé
akce, například promítání filmů souvisejících
s touto tematikou, otevření pop-up store za
účelem výměny oblečení, pořizování fotografií
s etiketou výrobce a jejich umisťování na twit-
teru s nápisem Who made my clothes?
apod. Oděvní firmy, které se nezdráhají infor-
movat o podmínkách výroby, reagují fotkami
ze své produkce s hashtagem imadeyourclo-
thes a ukazují zákazníkům, kdo jejich oblečení
vyrábí. Kampaň podporují i významní designé-
ři jako Vivienne Westwoodová nebo Stella
McCartneyová. Angažují se v ní také promi-
nentní a známí influenceři na sociálních sítích
(bloggeři, youtubeři apod.), představují fanou-
škům své oblíbené nebo ekologicky zhotovené
oděvy a vysvětlují jejich původ. U této iniciativy
na sociálních sítích nejde o to pranýřovat spo-
třebu oděvů, ale veřejně se vymezit proti plý-
tvání a nedostatečnému ocenění hodnot.
Nadměrná nabídka a rychlost dodavatelské
sítě, stejně jako instagram podporují krátko-
dobé trendy a rychlé „konzumování“ oblečení,
což se hlavně projevuje nejen na kvalitě, ale
i propadem cen. Dobrý design v dobré kvalitě
za férových výrobních podmínek vyžaduje
uznání za produkt, který je hoden své ceny
a kterou je zákazník připraven za to zaplatit.

Zlín – EXI(S)T, každoročně organizovaná
módní přehlídka bakalářských a magister-
ských prací, které vznikají v Ateliéru De-
signu oděvu na Univerzitě Tomáš Bati ve
Zlíně, se letos konala třetí červnovou so-
botu ve 13. budově bývalého areálu Svit
ve Zlíně. Vzbuzuje velký zájem médií, milov-
níků módy, blogerů, ale i laické veřejnosti.

Během módního večera představilo 15 stu-
dentek a studentů své velmi propracované,
ucelené kolekce. Prostřednictvím těchto re-
agovali Vivien Babicová, Anežka Berecková,
Kristýna Coufalová, Roman Častulík, Valerie
Kamererová, Lukáš Krnáč, Helena Pálková,
Garbriela Petrová, Veronika Valušková, Miro-
slava Cucová, Ilona Fojtíková, Nikola Gurková,
Katarína Chválová, Agáta Molčanová a Lucia
Sládečková na určité téma. Studenti zúročují
svoje získané vědomosti z oblasti marketingu,
komunikace a propagace akce.
Hosty zaujala mj. kolekce Agáty Molčanové,
která vyjádřila prostřednictvím extravagant-
ních modelů pohled na pohlavní lásku, ale i Lu-
káše Krnáče, jehož kolekce je plná výrazných
barev, střihů a je inspirovaná sedmi smrtelný-
mi hříchy zpracovanými v kontextu 21. století
– závist, chamtivost, obžerství, lenivost, smil-
stvo, pýcha, hněv. Ilona Fojtíková se ve své ak-
tuální kolekci soustředí na běžnou prodejní ver-
zi s myšlenkou dostupnosti originálních desig-
nových kousků pro širokou veřejnost. Autorka

ji vytvořila z dostupných bavlněných, ale i draž-
ších hedvábných materiálů. Kolekce Veroniky
Valuškové s názvem Folklore(d), vyjadřuje ná-
klonnost autorky k folklóru. Jde o inovativní
skloubení netradičních materiálů (softsheel
s tradičním suknem). Dominující červené mo-
dely doplňují modely v bílé barvě. Kolekce Ro-
mana Častulíka je založena na jeho feministic-

kém přesvědčení, zároveň je inspirována důle-
žitou ženou naší historie Alžbětou I., autor zde
pracuje s renezanční symbolikou, feministický-
mi slogany a motivem naprosté „přezdobenos-
ti“. Kristýna Coufalová vytvořila kolekci plnou
přehnané sentimentality a téměř doslovných
interpretací oděvů z dětství, jde o estetiku 90.
let v současném stylingu. (sf)

EXI(S)T 2017

STUDENTSKÁ MÓDNÍ SHOW

Fashion Revolution: 

WHO MADE MY CLOTHES?

Praha – Plýtvání zdrojů, ekologické, etické a sociální problémy a v neposlední řadě enorm-
ní dopady na životní prostředí jsou cenou, kterou platíme za hromadu oděvů, které si čas-
to oblečeme jen párkrát, a pak většinou skončí v popelnici. Díky levné výrobě se oděvy pro
rychlou spotřebu prodávají stále víc, stále rychleji se obměňují a o to kratší je pak jejich
životnost. Pokud sledujeme poločas rozpadu oděvů levně zakoupených v módních řetěz-
cích, pak je třeba se kriticky podívat na celý systém: počínaje pracovními podmínkami lidí
v továrnách přes transparenci globálního hodnotového a dodavatelského řetězce až po
konzumní chování spotřebitelů. 
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Jablonec nad Nisou – Dodavatel spodní-
ho prádla Sassa Mode z německého Bad
Urach rozšiřuje své portfolio pro sezonu
jaro/léto 2018 o moderní a zároveň
nadčasovou NOS kolekci Sassa Modern
Highlights.

V devíti sériích jsou prezentovány modely
perfektně kombinující moderní styl s klasic-
kým střihem a formou. Decentně zvolené
barvy v tónech nude, pearl a dusty grey, stej-
ně jako jedinečně zvolené materiály, dělají
z těchto produktů perfektního společníka pro
každý den. Kolekce okouzlí díky své nadčaso-

vé eleganci. Prodejní ceny se u podprsenek
pohybují mezi 499–659 Kč a u kalhotek me-
zi 279–339 Kč.
Obchodní manager, Joachim Schölpple, od-
povědný za vývoj produktů, vysvětluje nové
motto společnosti Sassa Modern Highlights
takto: „Touto novou kolekcí reagujeme na
stále rostoucí požadavky dnešní doby. Ob-
chodníci minimalizují riziko sezonních výpro-
dejů a těší se z nadčasového a zároveň mód-
ního zboží, které lze průběžně doplňovat. Ko-
lekce perfektně obohacuje portfolio Sassa.“
Cílem je tuto novou moderní kolekci na trhu
dlouhodobě etablovat.

Sassa Mode

KOLEKCE MODERN HIGHLIGHTS

Nike

PILOTNÍ
PROGRAM
S AMAZON

Praha – Americký sportovní gigant Nike
zčeřil vody v konkurenčním boji se svými
rivaly, jako je Adidas nebo Under Armour.
Za poslední tři měsíce do konce května
vzrostl v meziročním srovnání čistý zisk
o 19 % na 1 mld. USD (0,9 mld. EUR).
Tržby vzrostly o 5 % na 8,7 mld. USD.

Výsledky významně překročily očekávání ana-
lytiků, akcie Nike na burze vzrostly o téměř
8 %. Kromě toho koncern oznámil, že uzavřel
partnerství s internetovým obchodem Ama-
zon. Poté, co se dlouho bránil přímé distribu-
ci přes internetové obchody a byl zastoupen
jen externími dodavateli, chce otestovat vlast-
ní prodej některých produktů. „Nike hledá
cesty, jak nabídnout svým zákazníkům lepší
nákupní zážitky u Amazon,“ sdělil šéf koncer-
nu Mark Parker. „Jde o zlepšení způsobu pre-
zentace značky. U Amazon jsou sice již mno-
hé produkty k mání, avšak prostřednictvím
nelicencovaných obchodníků, na které má
koncern malý vliv, jak mají zboží prodávat.“ Pi-
lotní program Amazon by podle odhadů ex-
pertů měl pomoct překonat současné problé-
my koncernu Nike na americkém trhu. Proto-
že zatímco obchody po celém světě a zejmé-
na v Číně jdou dobře, v USA růst stagnuje
kvůli konkurenčnímu tlaku německého rivala
Adidas. Společnost Nike měla navíc problémy
se silným dolarem, který po přepočtu snížil
hodnotu zahraničních příjmů. Bez tohoto
efektu by tržby koncernu stouply o 7 %. Za
uplynulý obchodní rok se tržby Nike zvýšily
o 6 % na 34,4 mld. USD. Zisk se zvýšil
o 13 % na téměř 4,2 mld. USD.

BEAUTIFUL MICRO

Luxusní série z lesklého mikrovlákna v perlové
barvě s decentním lemováním v barvě nude zaujme
na první pohled. Boční díly, obou typů podprsenek,
jsou zakončeny skrytým švem.

PURE ANIMAL

Decentní zvířecí motiv zde byl vyražen jak na měkké
komfortní spacerové košíčky, tak na jemné mikrovlákno.
Série je nabízena v barvách ivory a dusty grey.

Foto Nike
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V barevnosti se představuje škála světlých
a jemných tónů, tmavé tóny s bordó, fialovou,
zelenou a modrou až po šedé odstíny. Novin-
kou je paleta zelených tónů od olivové přes
jedlovou až po smaragdovou, která se prosa-
zuje vedle módní rubínové a safírové. V kombi-
naci s grafickými výšivkami, florálními a orna-
mentálními krajkami, moderním tylem a luxus-
ními třpytivými efekty navozují zvlášť půvabný
a atraktivní dojem. Krajky a výšivky působí do-
jmem, jako by byly ručně zhotovené. Vedle
proužků a asijských květů se přidávají velkofor-
mátové plakativní tisky květů a la Gucci a ma-
rocké kachlové vzory. 

Denní prádlo
Nevyztužené podprsenky v trojúhelníkovém
tvaru, nové tvary s vysoko uzavřeným výstři-
hem nebo s páskem kolem krku a znovu ob-
jevená body se představují v ženském a de-
korativním vzhledu s efekty transparence
a krajkami nebo naopak v čistém a sportov-
ním vzhledu. U podprsenek se dává před-
nost přirozeným tvarům před push up tvary.

Dekorativní špičaté výstřihy zůstávají, krajky
kolem balkonetových podprsenek přecházejí
do ramínek. Také kalhotky vykazují víc deko-
rativnosti, na zadním nebo bočním díle se
objevují krajkové a transparentní vsadky. Ja-
ko vrchní oblečení se mohou nosit košilky
s atraktivními krajkovými vsadkami, body,
trička a roláky z měkké bavlny, směsí jemné
merinové vlny a hedvábí nebo lehké viskózy. 

Noční prádlo 
Koordinované kolekce nabízejí různé možnosti
kombinací, které ještě víc stírají hranice mezi
denním a nočním prádlem. Vzniká tak pohodl-
ný a zároveň pěstěný vzhled „day to night“.
Střihy oscilují mezi pohodlnými a předimenzo-
vanými (linie O, netopýří rukávy) nebo elegant-
ními a hravými, zejména v kombinaci s jemný-
mi svůdnými krajkami. Noční košile a pyžama
se objevují ve velkorysé linii A, kalhoty mají růz-
nou délku i šířku. Široké střihy a la Marlene vy-
niknou s tisky degradé na kraji nohavic. Nadá-
le se prosazuje noční prádlo v ležérním vzhle-
du pánských košil. Nová trička se představují

s dekorativním řešením výstřihu nebo s kraj-
kovým zadním dílem a mohou se nosit i jako
společenský top ke kabátku. 

Domácí oblečení 
Inspiruje se hodně vrchním ošacením a zdoko-
naluje myšlenku mísení různých stylů: může
se nosit doma i venku, přes den nebo večer
a třeba i klidně do kanceláře, protože získává
charakter oblečení „pro celý den“. Stále sil-
ným námětem je styl athleisure. Trendem je
symbióza femininních tisků a femininního stylu
s maskulinními akcenty. V kolekcích se nabíze-
jí roláky, bluzony, pletené vesty, tuniky, fleeco-
vé pulovry, dlouhé košile, šaty a kabátky
z měkkých výplňků. Důležité jsou pohodlné
materiály – voluminózní, avšak lehounké, splý-
vavé a hebké jako jsou např. fleece, žerzeje,
lesklé velury a oboulícní kvality. K modernímu
výrazu přispívají zajímavá řešení límců, výstři-
hy ve tvaru U, kimonové střihy, široké kalhoty
a la Marlene a lampasy na kalhotách. Znovu
objevený župan je ideálním základem pro vel-
korysé japonské tisky květin.

Denní a noční prádlo pro podzim a zimu 2017/18

MEZI OPULENCÍ

A SPORTOVNÍM VÝRAZEM

DÁMSKÉ PRÁDLO

js Praha – Podzimní a zimní sezonu určují
protiklady, díky kterým jsou kolekce zajíma-
vé a inspirující. Na jedné straně se před-
stavuje dekorativnost spojená s orientální
smyslností, na druhé straně čistý puristic-
ký vzhled. Vyváženost mezi nejnovějšími
trendy a nadčasovými základními kousky
navozuje svěží a dynamický vzhled. Moder-
ní střihy a stylové zpracování detailů inspi-
rované konfekcí podtrhují myšlenku mísení
různých stylů napříč různými segmenty.
Stále víc se stírají hranice mezi denním
a noční prádlem a domácími oblečením,
které lze nosit i jako vrchní ošacení.

V PÁNSKÉM

STYLU

Do nočního prádla se vracejí
klasické pyžamové střihy, vel-

kou inspirací jsou pánské koši-
le, ať už s knoflíkovou lištou,

manžetami nebo konfekciova-
ným límcem. Typické jsou vý-

razné proužky.

Zimmerli Calida Hanro

Marie Jo
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Calida

Empreinte

ORIENT

Inspirace marockou architektu-
rou a uměním. Typické jsou ori-
entální ornamenty, arabesky, ja-
ponské motivy květin, kašmírské

vzory, opulentní výšivky na tylu.
Efekty transparence a neprů-

hlednosti podtrhují tmavé tóny
bordó, mechové zelené 

a čokoládové hnědé.

Prima DonnaEmpreinte

Zimmerli

CLEAN CHIC 

Puristický čistý námět jako
protiklad k dekorativnosti.
Důraz se klade na luxusní

i avantgardní materiály, čisté
linie, moderní design a drob-
né detaily. V barevnosti pře-
važují neutrální barvy jako

jsou šedé a pleťové tóny.
Pohodlné casual střihy

v módním stylu athleisu-
re jsou odvozené z ob-

lasti sportswearu a jógy.

DEKORATIVNÍ

Femininní námět v moderní in-
terpretaci s mnoha dekorativ-

ními prvky, kontrastními
a transparentními krajkami,

háčkovanými vsadkami, výšiv-
kami na tylu a třpytivými meta-

lickými akcenty vyznívá velmi
svůdně. Jemné transparentní
krajky a tyl zdůrazňují výstřih,
boční a zádové partie. Zákla-
dem je černá, tmavé odstíny
vínové a smaragdové zelené.

BODY 

Do módy se vracejí body, buď
v puristickém stylu z bavlny či

mikromodalu, nebo ve stylu gla-
mour s krajkovým lemem, hlubo-
kým výstřihem a výšivkami na ty-

lu. Může se nosit jako top pod
sako a pletené kabátky.

Marie Jo

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

červenec – srpen 2017
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Také v pánském prádle stojí v popředí mísení
stylů, které vytváří individuální outfit. Na prv-
ním místě je pohodlí a kvalita. Z materiálů jsou
v kolekcích zastoupeny směsi Tencelu s bam-
busem, hedvábí s Micromodalem, bavlněné
kvality s decentním leskem, flanely v tvídovém
vzhledu, směsi vlny s hedvábím, žakáry a ma-
teriály s různě zpracovaným lícem a rubem až
po oboulícní kvality. Ve vzorování se často ob-
jevují kašmírské, florální a minimalistické de-
zény, proužky a subtilní kára. K hitům patří ná-
padné tisky a figurativní motivy. Paleta barev
se odvíjí z maskulinních tónů jako je tmavá še-
dá, zelená, námořnická modrá a černá, které
se mohou kombinovat s klidnějšími tóny, inspi-
rovanými podzimní přírodou, s karamelovými,
bronzovými a stříbřitě šedými odstíny. 

Denní prádlo
Slipy a boxerky jsou převážně přiléhavé, se
štíhlou siluetou. Klasickou barevnost černé,
bílé, tmavé modré a světlých šedých melanží
oživují jako akcent barevně výrazné pruženky
v pase. Tkané boxerské trenýrky se inspirují
nočním prádlem a vzorují se kašmírskými ti-
sky, decentními proužky a káry. 

Noční prádlo
Klasické pánské pyžamo se vrací do módy.
Tradiční propínací horní díly osvěžují nové fi-
gurativní celoplošné tisky. Mladistvý výraz
podtrhují svěží dezény. Vedle klasických
proužků a blokových příčných proužků jsou
důležité přechody barev. Sportovní vzhled
podtrhují grafické mikrodezény a nápisy.

V kolekcích převažují vzorované dlouhé pyža-
mové kalhoty buď rovné nebo s nápletem,
jednobarevná trika se špičatým výstřihem
nebo kulatým průkrčníkem a knoflíkovou liš-
tou. 

Domácí oblečení 
Charakteristický je oživený povrch, smyčkovi-
ny, piké, žebra a grafické struktury. Joggin-
gové kalhoty a mikiny s kapucí se představují
v nových kombinacích tkanin a pletenin. De-
centně řazené barevné plochy (color bloc-
king) podtrhují barevné a plošné dělení. Sty-
lové designové prvky z vrchního ošacení jako
jsou knoflíkové lišty, límce, raglánové rukávy,
našité kapsy podtrhují u domácího oblečení
charakter vrchního ošacení.

PÁNSKÉ PRÁDLO

CLASSIC

Tradice se setkává s moderním
výrazem. Elegantní bavlněné kva-
lity s decentním leskem působí
luxusně v kombinaci s kašmírský-
mi vzory, velkorysými proužkový-
mi vzory a efektními přízemi.
Barvy jsou klasické a maskulinní
s tmavou modrou a černou, ak-
centy dodávají karmínová červe-
ná a koňakové tóny. Svěží výraz
navozuje denimová modrá a dží-
nové švy.

CASUAL

& LOUNGE 

Ležérní, přirozený a pěstěný
vzhled. Výrazný a autentický design

se díky sladěné barevnosti může
proměňovat v kultivované maskulin-
ní outfity pro doma i ven. Základem
jsou tmavé modré a šedé nuance,
kombinují se se svěží modrou, tep-
lými zlatými akcenty a tmavou zele-
nou. Konfekciované kalhoty a obou-
stranné kabátky nezapřou inspiraci

vrchním ošacením.

Hanro

Calida

Hom

Hanro

Bruno Banani Calida

ZimmerliBruno Banani
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js Praha – Nabídku punčochového zboží ovlivňuje aktuální trend Athleisure, zdůrazňující
pohodlí, funkčnost a dynamický vzhled. Důležité jsou jemné materiály, příjemné na
pokožce. Zpracovávají se i luxusní přírodní vlákna jako kašmír, hedvábí a bavlna a jejich
směsi. Díky kratším délkám kalhot, které upoutávají pohledy na kotník, mohli designéři
uplatnit spoustu kreativních nápadů ve vzorování, které patří k nejdůležitějším trendům.
Vedle klasických puntíků se objevují kára, leopardí vzory, motivy hvězd, emotikony
(smajlíky), vertikální proužky a nové argylské vzory. Odvážně vzorované pánské ponožky se
mohou stát i sběratelským objektem. Do dámské módy se vracejí síťové punčochy se
zadním švem. Lurexové efekty, síťový vzhled a ažurové vzory se rafinovaně spojují
s inovativními pletařskými technikami. 

Punčochové zboží pro podzim a zimu 2017/18

DEKORATIVNÍ VZORY

A GRAFICKÉ PRVKY

12

Hudson

Falke Burlington
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DÁMSKÉ KOLEKCE

Barevnost se odvíjí od nebělené bílé, světlých pastelových tónů přes neutrální šedou,
skořicovou a měděnou až po tmavé zimní tóny červené, vínové, petrolejové, smaragdové
a modré. S inovacemi přicházejí materiály a design. Například kompresní a podpůrné
punčochy jsou vybaveny technologií Leg Care značky Lycra, která zaručuje příjemný pocit
pro nošení po celý den. Lycra Energize s technologií Fusion nabízí podporu a zabraňuje
pouštění oček.Punčochové kalhoty a punčochy s károvými, žakárskými a florálními dezé-
ny se inspirují 20. léty a vyzařují nádech nostalgie. Opulentní vzhled navozují lurexové švy
a dekorativní perličky. Průsvitné punčochové kalhoty se představují s nápadnými vzory,
hravě romantickými puntíky nebo klasickými proužky v decentních tónech ve stylu 60.
a 70. let. K oblíbeným patří punčochové kalhoty ve vzhledu nadkolenek nebo s naznače-
ným krajkovým lemem a podvazky. K must have sezony patří síťové punčochy, které jsou
nepřehlédnutelné. Hodí se jako decentní trendový doplněk k byznys outfitu, do džínového
vzhledu vnášejí prvky grunge nebo propůjčují ženskou eleganci. Lze je nosit i v chladněj-
ších dnech přes základní punčochové kalhoty. Svůdně působí i dezény, které se vinou
podle křivek nohy. Na barevných punčocháčích vyniknou klasické kosočtvercové, copán-
kové nebo žebrové vzory. Pro mladé spotřebitelky se nabízejí křiklavě barevné lurexové
punčocháče, modely vzorované barevnými zvířecími potisky a dezény inspirovanými 70.
léty. Do módy se vracejí velkorysé argylské vzory. Dosud se objevovaly spíš jen na spor-
tovně laděných ponožkách a podkolenkách, nyní se objevují jako celoplošné vzory na jem-
ných punčocháčích a zaručeně upoutají pozornost. Ponožky se vzorují proužky, ažurami,
grafickými dezény, leopardími vzory, puntíky, logy a nápisy inspirovanými sportem nebo
vtipnými detaily jako jsou emotikony, motivy tygrů, koček a kytar. Femininní akcent navo-
zují vplétané lurexové příze a květinové vzory jako kontrast ke grafickým dezénům. 

Fo
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Fiore

Wolford

Burlington Fiore
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Foto: archiv firem

PÁNSKÉ KOLEKCE 

Klasické ponožky pro byznys se představují v mercerované, mat-
ně lesklé bavlně a v nadčasových barvách a decentních melan-

žích. Neutrální šedá se kombinuje se světlejšími tóny, přidávají se
teplejší odstíny hnědé, zelené a zemité okrové oproti chladné še-
dé, aktuální jsou různé tóny modré. Na výběr jsou pánské ponož-
ky s decentními bordurami, jemnými grafickými motivy nebo logy
umístěnými na kotníku, které jsou elegantním a zároveň rafinova-
nýma doplňkem casual business looku. K džínovému oblečení ladí

ponožky v šedých a modrých tónech s dekorativními úzkými co-
pánkovými vzory. Nechybějí ani užší nebo širší barevné proužky,

grafické vzory v černé a bílé. Sportovně laděné ponožky se inspi-
rují rustikálním stylem anglického venkova, pro který jsou typické

vzory rybí kostry, kára a tartany v různých velikostech. Doplňují je
vtipné motivy jeleních hlav. K neotřelému vzhledu přispívají vedle
vzorů také kompozice barev, kombinace grafických vzorů a styl

patchworku. Zvláštní roli hraje přehánění, zveličování. Rustikální
přírodní tóny se kombinují se středně sytými a zářivými odstíny,
norské vzory v neonových barvách navozují nečekané akcenty.
Takové ponožky mají potenciál stát se sběratelským objektem.

Falke

DĚTSKÉ KOLEKCE

V barevnosti převažují zimní jemné až ledo-
vé tóny. Chlapecké ponožky upoutají pozor-
nost neonovými barvami a motivy zvířat. Po-
nožky s kamuflážovými barvami v barvách
denimu ladí k džínům. Dívčí ponožky zdobí
celoplošné zvířecí stopy a motivy hvězd. Po-
nožky s lurexem se kombinují s květinovými
tisky nebo rýšky.

Hudson

Hom

Marc O’Polo

Falke

Falke

Burlington
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Potvrzuje to mimo jiné studie marketingo-
vé společností GfK, kterou letos provedla
na zakázku německé firmy Gehwol speciali-
zované na produkty pro péči o nohy. Prů-
zkumu se zúčastnilo 1 000 respondentů
starších 18 let. 
Studie odhalila, že spotřebitelé se při náku-
pu obuvi mnohem víc soustřeďují na pohodlí
a zdraví, než na její vzhled. Přesto ženy zo-
hledňují při výběru módní hledisko víc než
muži. Čím víc si však spotřebitelé uvědomují
nutnost péče o nohy, tím víc hledí na ergo-
nomické a zdravotní aspekty. Pohodlí je
u všech věkových kategorií, žen i mužů, ab-
solutní prioritou. 78 % respondentů – a to

nejen těch mladých, ale i seniorů – je toho
názoru, že obuv by měla ladit i s jejich osob-
ním stylem, pro 87 % žen je to velmi důleži-
té. Při hledání obuvi hledí muži především
na její funkčnost (85 %) a „zdravou“ stélku
(81 %). Faktor módy a exkluzivního výrazu
hraje nejdůležitější roli jen u spotřebitelů
mladších 30 let. 
Trend ke kvalitní, pohodlné obuvi, která záro-
veň splňuje i estetická módní hlediska, se ob-
jevuje stále častěji nejen v nabídce obuvnic-
kých firem, specializovaných na zdravotní ne-
bo jinak řečeno pohodlnou a zdravou obuv,
ale i v běžné nabídce. Jaký je výběr v kolek-
cích zahraničních výrobců?

Australská firma Emu Australia se zaměřu-
je na robustní outdoorovou obuv s nezaměni-
telným australským charakterem. Spojuje
tradiční řemeslné umění s vysoce kvalitními
přírodními usněmi vyzařujícími prostou krásu.
Pro zimu nabízí funkční voděodolné modely
v sytých zemitých tónech s kožešinovou pod-
šívkou, které jsou určeny až do -33°C.

Německá firma Gabor je proslulá svou kva-
litní a pohodlnou obuví s měkkými a jemnými
svršky. V zimní kolekci se nabízejí hladké us-
ně, většinou s metalickými třpytivými efekty,
a také strečové usně. K důležitému vybavení
patří flexibilní podešve Hovercraft, které díky
vzduchovým komůrkám umožňují měkké od-
valování chodidla. Kolekce se nabízejí v šíř-
kách G a H a v dámských velikostech až do
čísla 46.

Rakouská firma Ganter začala vyvíjet zdra-
vou obuv už v r. 1922 ve spolupráci s orto-
pedem. Od té doby stále vyvíjí další modely,
například boty pro lidi s citlivými chodidly jako

Zdravotní obuv 2017

PRIORITU MÁ POHODLÍ

PRO NOŠENÍ

js Praha – Stará moudrost praví, že chůze je nejlepší cestou ke zdraví. Jenže původní chů-
ze naboso na přirozeně měkkém podkladu nutila podpůrný aparát lidského těla k aktivní-
mu zdravému pohybu. Dnes se však moderní člověk většinou pohybuje po tvrdém povr-
chu, betonu, dlažbě či asfaltu a často nosí obuv, která aktivní chůzi spíš omezuje. Důsled-
kem jsou bolesti pohybového aparátu a páteře, deformace chodidla, prstů apod. Stále víc
lidí všech věkových kategorií si to však uvědomuje, víc dbá na své zdraví a vyhledává kva-
litní a zároveň komfortní obuv.

Josef Seibel



jsou diabetici a revmatici. Využívá speciálně
vyvinuté patentované stélky, podešve tlumící
nárazy a umožňující dynamické odvalování.
Současná kolekce se inspiruje přírodou, pří-
kladem jsou florální výšivky, zemité barvy
a oživený povrch. 

Rakouská firma Hassia zařadila do své ko-
lekce kotníkovou obuv v různých kombinacích
usní (lakové, velurové, hladké) se strukturní-
mi materiály s metalickým efektem. V odstí-
nech šedé a modré působí velmi elegantně
a zároveň je pohodlná. Módní sneakery s us-
ňovou podšívkou a velmi měkkou podešví se
nabízejí v pohodlné šířce K.

Renomovaná německá firma Josef Seibel
spojuje moderní design s tradičním obuvnic-
kým řemeslem. Dámské zimní kolekce vy-
chází z městského stylu ve spojení s rustikál-
ností a sportovností. Svěží vzhled vnášejí
kombinace materiálů, efekty patchworku

a decentní štěpování.
Typickou paletu barev tvoří pří-
rodní tóny, oživené oranžovou, karmí-
novou červenou, šafránovou a petrolejovou.
V pánské kolekci laděné do decentních pří-
rodních a šedých tónů se často kombinují
usně s velury a plstěnými vsadkami. 

Finský výrobce Luhta se soustřeďuje na spo-
jení casual designu a sportovních detailů,
které vyhovují aktivnímu městskému životní-
mu stylu. Firma uvedla na trh novou techno-
logii speciálních podešví s optimální přilna-
vostí i na obtížně schůdné povrchy. Zimní
obuv ze sportovních usní nebo veluru je opa-
třena měkkou hřejivou podšívkou a módními
úpletovými nebo kožešinovými náložkami.

Španělská značka Neosens je symbolem ne-
obvyklé, rafinovaně elegantní dámské a pán-
ské obuvi. Soustřeďuje se na tradiční řemes-
lo, ruční práci, vysoce kvalitní materiály, vyni-

kající kvalitu zpracování a pohodlí pro
nošení. 

Nizozemské značce Shabbies Amsterdam
vtiskl svůj rukopis designér Fred de la Bretoni-
ere. Svým typicky jednoduchým, nadčasovým
designem vyzařujícím určitou nonšalanci
umožňuje podtrhnout osobnost nositele. Pod-
le jeho názoru je obuv tím lepší, čím víc a déle
se nosí, podobně jako je tomu u džínů. Origina-
litu pohodlných modelů podtrhují přírodní us-
ně, vyčiněné rostlinnými prostředky, a barev-
nost vycházející z pálených a zemitých tónů.

Malá rakouská manufaktura Think Shuhwerk
už po několik generací produkuje ekologickou
obuv z vysoce kvalitních usní vyčiněných rost-
linnými přípravky: Takové usně na rozdíl od
usní vyčiněných chromem jsou prodyšnější,
snadněji odvádějí vlhkost a navíc příjemně
voní. Obuv s redukovaným nadčasovým de-
signem vyniká dlouholetou trvanlivostí.

Hassia

Luhta

Neosens

Ganter
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Emu Australia

Gabor

Shabbies
Amsterdam
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Trendy kožené galanterie pro podzim a zimu 2017/18

ORIGINALITA 

NA PRVNÍM MÍSTĚ

Gabor

Thom by Thomas Rath
Tom Tailor

ENCHANTED GLAM 

Nová dekorativní ženskost se interpretuje s ironií a exalto-
vaností ve stylu Gucciho. Byznys vzhled se setkává s retro
a romantikou. V módě se prosazují samety, ornamenty, ve-
lurové materiály, měděný, zlatý a třpytivý povrch. Barev-
nost se odvíjí z tónů drahokamů, sytě tmavé modrofialové,
tmavé bordó a zimní zelené oceánu. Jako svítivý akcent za-
černalá měď nebo sytá růžovočervená. Jemnost vnáší pu-
drový tón růžového křemene a mléčný akvamarín. Neut-
rální výraz navozuje šedá a tón pražené kávy. V klasických
formátech se představují kabelky ve stylu glamour, zdobné
brašnové kabelky a kazetové formáty, pevné kabelky s krát-
kým držadlem. Minibatůžky s kosočtvercovým prošíváním
vedle pevných mikro kabelek ve vzhledu kroko a miniatur-
ních crossbody kabelek. Dvojité kabelky s klopnou, objem-
né shoppery s metalickým leskem. Převažují sametové,
hladce lesklé a metalické povrchy. Pro pány se nabízejí hra-
naté retro aktovky, kompaktní ploché shoppery, velkofor-
mátové batohy, hranaté víkendové tašky, velkoformátové
tašky s krátkým držadlem, messengery zdobené nýty. Důle-
žité jsou rukodělné detaily a výrazné sedlářské štepování. 

Základem nových kolekcí jsou měkké imitace
usně nappa, materiály ve vzhledu usně a nubu-
ku s přirozenou, často hrubší strukturou lícové
kresby, vintage efekty a třpytivé metalické
úpravy. Módní novinkou je samet, využívá se
většinou na kabelky malých formátů a skvěle
vynikne v rubínové nebo lahvové zelené. Jak
pro styl casual, tak pro byznys chic se nabízejí

ležérní kabelky crossbody a kabelky s řeme-
nem přes rameno, měkké vaky a hobo tašky,
psaníčka, městské shoppery a praktické bato-
hy. V souladu s módními trendy zdobí kabelky
loga ve formě brože, bambulky z imitace kože-
šin, motivy z nýtů nebo obrovské střapce. Pro
podzim a zimu určil veletrh koženého zboží
I.L.M v Offenbachu čtyři zásadní trendy.

js Praha – Módní průmysl podléhá neustálé změně, zastaralá pravidla už neplatí. Vznikají
neočekávaná spojení, nové směry trendů, které se vyznačují mísením stylů i disharmonií.
Stále víc se stírá rozdílnost mezi dámským a pánským stylem, rozhodující je identita osob-
nosti. Mottem sezony je Break the rules! (Porušujte pravidla) a buďte originální. Co se týká
kabelek a koženého zboží, objevují se všechny možné styly, od sportovních přes klasické až
po outdoorové. Nově se uplatní klasické tvary, velký návrat do módy slaví XXL formáty. Stá-
le aktuální zůstává trend k individualizaci – ramenní popruhy a přívěsky na zdrhovadlech lze
individuálně měnit, podle nálady kabelky opatřovat odznaky („plackami“).

Capoverso

Fred’s Bruder
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VIVID MELANGE 

Exploze barev a vzorů, mix nejrůznějších stylů ozvláštněný špetkou
kýče, plakativními komiksovými motivy a logy. Razantní sportovní vý-

raz se mísí s punkem a směsicemi vzorů. Styl udávají explozivní bar-
vy a kontrastní příčné proužky. Živé signální barvy podtrhují razantní

až křiklavý výraz. Jádrem barevnosti je disonance ohnivé červené,
kaktusu a melounu, k nim jako kontrast kosatcová modrá, zlatožlutá,

bílá a antracitová. Bílá se kombinuje s černou a oranžovou, neplatí
žádná omezení. V dámských kolekcích se vedle sportovního výrazu

objevují prvky kýče. Módní jsou prošívané nylonové batohy, futuristic-
ké hybridy batohů, outdoorové batohy, zaoblené mikro kabelky s od-

znaky (badges), bowlingové tvary, XL shoppery, pytlové tvary, hip hop
tašky, objemné školní brašny a mikroformáty. Důležité jsou přívěsky,
výšivky a výrazné splétané prvky v kontrastních barvách, technické
materiály, vinyl a hladké usně. Pro muže jsou určeny horolezecké

a námořnické vaky, vatované messengery vzorované káry, elegantní
malé batohy, byznys tašky s aplikacemi ve stylu patchworku, minima-

listické turistické batohy s kamuflážovými a leopardími tisky.

WILD INFUSION 

Dámská móda se představuje v divokém a nezkrotném stylu. Námět
určují hrubé pleteniny, rustikální kabátky z jehněčí kožešiny, vojenské
uniformní a lovecké prvky se mísí s prvky gaucho. Barevnost se po-
hybuje mezi sytě tmavou červenou, pálenou oranžovou, cappuccino
a hnědou moka. Břečťanová, olivová zelená a šedá vnášejí do hry
aspekt utility. Olivová stejně jako petrolejová navozují napětí, indigová
modrá zas klid. Modely batohů se představují od sportovních až po
luxusní, s vojenskými inspiracemi, s odznaky i třásněmi jako akcenty.
Vedle nich kabelky s dekorativním řemenem a la 70. léta. Středně
velké hranaté formáty, miniaturní kabelky, dekorativní půlměsíční tva-
ry a „bagety“ s krátkým držadlem. Novinkou jsou vaky ve stylu gau-
cho. Charakteristické jsou usně s autentickou lícovou kresbou, velu-
rový povrch, povoskované vintage efekty. Pánské tašky se inspirují lo-
veckými brašnami. Batohy a roll-topy zdobí historizující řemínky.
V trendu jsou i hranaté daybagy, objemné nákupní tašky, hybridní ba-
tohy a denimové tašky na notebook.

SLOW CORE 

Městský a současný vzhled překračující jednu sezonu spojuje
sportovně městské aspekty s uvolněným luxusem. Námět

nové klasiky, urban de luxe, je elegantní a sportovní zá-
roveň. V barevnosti dominují neutrální tóny od še-

dohnědé po ojíněnou až popelavou šedou, olivo-
vou a tmavou terakotovou, přidává se skořáp-

ková tyrkysová. Moderní švih dodává tmavá
rosé, zimní tyrkysová a zlatavá koňaková.
Všudypřítomné je stříbro a zlato navozující
lehce poprášený efekt. Kabelky, tašky
a různé hybridy se představují ve stro-
hém, čistém stylu. Spojujícím prvkem
jsou různě volitelné velikosti a možnos-
ti nošení. Ploché tašky přes rameno,
redukované vaky s tunýlkovým prů-
vlekem s kovovými ozdobami, velko-
formátové shoppery s ultra úzkými
řemínky přes rameno, batůžky ve
vysokém nebo příčném formátu.
Z materiálů dominují nubuky,
hladká nappa a uměle vytvoře-
ný povrch. U pánských tašek
se klade důraz na inovace.
Příkladem jsou batohy z be-
zešvých technických úpletů
s 3D tisky, nabízejí se nové
hybridy mezi shoppery
a batohy, futuristicky la-
děné moderní formáty
aktovek.

Fred’s 
Bruder

Tom Tailor

Tignanello

Foto: veletrh I.L.M. Offenbach a archiv firem

Zwei
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Praha – Pokračujeme v našem seriálu, ve
kterém představujeme návrháře a desig-
néry z České republiky i ze zahraničí. Ten-
tokrát vám přestavujeme Michala Marka,
který žije a tvoří v Praze.

Jak jste se dostal ke své profesi?

Prostě jsem se tak narodil. Už ve školce
jsem kreslil šaty a celé se to následně rozví-
jelo tímto směrem. Pro mnoho lidí je velmi
těžké rozhodnout se, co chtějí dělat, já jsem
měl to štěstí, že jsem to věděl již od dětství.

Čím se zabýváte ve své tvorbě?

Kromě sezonních kolekcí se zabývám mode-
lovou tvorbou (tvořím věci na zakázku podle
požadavků klienta či klientky). Tím, že neza-
nedbatelná část mé klientely jsou různé aty-
pické postavy, nutí mě to více se zamýšlet
a pracovat s křivkami těla, což mě velmi ba-
ví, člověk má díky tomu možnost překonávat
limity své tvorby. Dříve jsem byl více avant-
gardní, je mi to stále velmi blízké, ale přeci
jen je třeba zaměřit se více na to, co člověka
živí a po čem je poptávka.

Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Různorodost, kreativita, využívání potenci-
álu, možnost seberealizace. Je to hodně
i o psychologii, tvořit šaty pro konkrétního
člověka znamená se do něj svým způsobem

vžít, znát jeho potřeby, rozpoznat i to, co ne-
dokáže slovy vyjádřit. Mnohokrát vám klient
něco řekne a ve výsledku je to přesný opak,
proto je třeba umět odhadovat.

Kde berete inspiraci pro svou tvorbu?

Ta inspirace je pořád nějak v hlavě, sama od
sebe, bez konce a stále, mnohokrát bych si
spíš přál trochu vydechnout a poslat inspira-
ci na prázdniny.

Máte v oblasti módy nějaký vzor?

Vzor úplně ne, ale hodně pro mě byl zajímavý
Alexander McQueen. Vytvářel takovou mód-
ní filozofii.

Čím se vyznačuje vaše tvorba?

Určitě je to vnitřní vypracování, k zapravení po-
užívám saténové lemy, šikmé proužky a podob-
ně, málokdy se u mě setkáte s overlockem.
Nešiji v Číně ani v žádných jiných výrobnách,
vše se vyrábí přímo u mně v ateliéru na Letné
v Praze. Každý kus projde mýma rukama
a o všem tak mohu společně se svými krejčo-
vými diskutovat a hledat nejvhodnější řešení.

Který váš model byl nejvíce pracný? Mů-
žete jej popsat?

Nedávno jsem tvořil model, jenž byl velmi
pracný. Šlo o svatební šaty Kateřiny Votavo-
vé. Všechny perly byly ručně našívané, stej-

ně tak kousky krajek, které se skládaly do tří
vrstev... Obecně svatební šaty a pánské ob-
leky jsou asi nejpracnější.

Nosíte svou tvorbu? A pokud ano, na ja-
ké příležitosti?

Ano, nosím, na všechny příležitosti, od basic
trik, jeansů, kalhot až po společenské oděvy.

O které vaše výtvory je největší zájem?

Svatební šaty, oversize, kabáty, šaty, pánské
věci, modelovou tvorbu přímo na postavu.

Který kousek ze své tvorby máte nejra-
ději?

Rád tvořím šaty, ať už jsou svatební, večerní
či koktejlky. Tvorba šatů mě velmi baví, proto-
že mohu modelovat, hrát si s látkami, nemu-
sím používat klasické střihy ani technologie.

S jakým materiálem pracujete nejčastěji?

Často jsou to krajky, vlny kvůli kabátům, oble-
kům, kostýmům, také mám rád úplety,
z nichž tvořím své kolekce, baví mě bambus
pro svou prodyšnost, úžasnou splývavost.
Nebráním se práci s žádným materiálem.

Kde prodáváte své výrobky?

Prodávám je u sebe v ateliéru na Letné, ně-
které kousky jsou k dostání na e-shopu con-

Představujeme designéry

MICHAL MAREK
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cept storeu Local Label. K vidění jsou
samozřejmě také na mém webu.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Nejvíce ženy – právničky, doktorky, ma-
nažerky, novinářky, dále lidi ze showbusines-
su různého uměleckého zaměření, herečky,
zpěvačky, modelky, moderátorky. A samo-
zřejmě také běžní lidé z ulice... Věkové
spektrum je opravdu různorodé, nejvíce
bych si však dovolil tvrdit, že se pohybuje
v rozmezí 25–65 let u žen, u mužů je to pak
v rozmezí 35–50 let.

Co považujete prozatím za svůj největší
úspěch?

Za svůj úspěch považuji, že jsem z nuly vybu-
doval ateliér, který už druhým rokem plně
rozvíjím.

Setkáváte se s nějakými nepříjemnostmi
při své práci?

Samozřejmě ano, tak jak tomu je i v každém
jiném zaměstnání. Nic není procházka růžo-
vým sadem.

Dokážete si představit spolupráci s ně-
kterým průmyslovým oděvním výrob-
cem?

Ano, s některými bych si uměl představit
spolupráci, přinejmenším externí.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

Formou módních přehlídek a různých even-
tů, výstav, na svém webu i sociálních sítích –
a samozřejmě i u sebe v ateliéru.

Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

Smělé, jak jinak. Momentálně pracujeme
s celým mým týmem na nové kolekci, jejíž
hlavní tváří bude Františka Čížková. Tato ko-
lekce je spojením několika uměleckých smě-
rů. Konkrétně jde o spojení módy, šperku, fil-
mu a fotky umocněné tématem lásky ve
všech jejích podobách. Je to módní kolekce
s uměleckým přesahem a lehce avantgard-
ním pojetím. Kolekci a celý koncept se bude
prezentovat formou autorské přehlídky ve
velmi originálních prostorech v Praze 1 a ná-
sledně i v dalších městech republiky, napří-
klad v Plzni, Olomouci...

Jak vidíte budoucnost své tvorby?

To samozřejmě nedokážu vůbec odhad-
nout... Jde o to nezaspat dobu.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv Michala Marka

Michal Marek 

Módní návrhář, který se narodil 
6. května 1987 v Olomouci. Nyní 
žije a tvoří v Praze. Při své práci
spolupracoval s lidmi z nejrůznějších
odvětví. Vystudoval módní design na
Střední umělecké škole designu,
ateliér módní tvorby pod vedením
ak. mal. Inny Arnautové.
V současné době tvoří pod svou
značkou Michal Marek Praze. 

Michalova tvorba se vyznačuje
ruční prací, modelovou tvorbou
bez použití střihů, přímou
modelací látek, vrstvením, a také
tím, že žádný model není vytvořen
ve více než dvou či třech
kusech.Výrobky jsou určeny pro
všechny – pro ženy, muže, pro lidi,
co mají rádi módu, netradiční
designy a naprostou originalitu
s kvalitním a ručním zpracováním.

Výtvory Michala Marka můžeme
vidět v jeho ateliéru na Letné,
některé kousky jsou k dostání na
e-shopu concept storeu Local
Label. K vidění jsou samozřejmě
také na jeho webu. Svou tvorbu
prezentuje také formou módních
přehlídek a různých eventů
a výstav.
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Brno – Dvakrát ročně se na výstavišti
scházejí zástupci celé obchodní módní
branže, aby na mezinárodních veletrzích
Styl a KABO načerpali inspiraci, uzavřeli
objednávky na další sezony a získali in-
formace o nových trendech. Letos v srp-
nu se zde potkají už po padesáté. Orga-
nizátoři pro ně při příležitosti tohoto vý-
znamného jubilea nachystali řadu pře-
kvapení.

Do příprav se pustili už před rokem a půl. „To
jsme začali pracovat na koncepci a vizuálu le-
tošní kampaně. Samotný veletrh pak chystá-
me asi deset měsíců,“ nabízí pohled do záku-
lisí ředitelka veletrhů Gabriela Císařová. Do-
plnila, že náročné na uspořádání jsou také
speciální módní přehlídky. „Když domlouváme
exkluzivitu prezentace s návrháři nebo vý-
znamnými zahraničními značkami, nemůže-
me je oslovit pět měsíců předem. To už je
pozdě,“ vysvětlila Císařová.
Návštěvníci se samozřejmě dočkají i denních
přehlídek Styl Show, Lingerie Show a Beach-
wear Show. „Přestože jsou orientované
pouze kontrakčně, dbáme u nich na vysokou

kvalitu produkce, choreografie, vzhledu scény
i vizáže modelek,“ podotkla Císařová. Kon-
trakční přehlídky zhlédnou obchodníci po
všechny dny veletrhu.

Trendy představí 
známá zahraniční expertka
Obchodníci se určitě budou zajímat o nové
trendy. I tyto prezentace prošly v historii Styl
a KABO nemalou proměnou. „Nejprve to by-
lo statické trendové fórum s ukázkami barev
a materiálů na další roky. Postupně jsme ale
dospěli k názoru, že více informací sdělíme
obchodníkům formou přednášky,“ zavzpomí-
nala ředitelka akce. 
Na Styl a KABO proto trendy představují kva-
litní trendoví specialisté. „V posledních roční-
cích jsme navíc přednášku oživili módní pře-
hlídkou s komentářem, ve kterém upozorňu-
je nizozemská expertka Ellen Haeser na de-
taily a dává nákupní tipy,“ podotkla Císařová.
Obchodníci se tak po přednášce mohou ro-
zejít mezi stánky a už přesně vědí, po jakých
novinkách se mají poohlížet. „V srpnu se
přednáška uskuteční v neděli od 14 hodin na
přehlídkovém mole v pavilonu P,“ pozvala ře-
ditelka veletrhů.
Novinkou budou krátké přednášky přímo
v pavilonu P v prostoru před přehlídkovým
molem v Live Gallery. Návštěvníci si také bu-
dou moci prohlédnout unikátní mezinárodní
výstavu více než 2 700 paličkovaných krajek
od krajkářek z pěti evropských zemí, včetně
České republiky, s názvem Lace is Grace.

Šance pro mladé talenty
Obchodníci si v srpnu mohou ve dvou pavilo-
nech vybrat z nabídky několika stovek zave-
dených módních značek. Na akci se ale uká-
žou i mladé talenty. „Ti své výtvory opět
představí v zóně Fresh Fashion, kde mají je-
dinečnou šanci nabídnout své zboží nákup-
čím z celé České republiky a ze Slovenska
za zvýhodněných podmínek,“ informovala
ředitelka akce. Této sekce se pravidelně
účastní návrháři, kteří vyrábějí oděvy, do-
plňky i bižuterii.
Prostor k prezentaci dostanou i talentovaní
studenti. „Mladí designéři obuvi a kožené
galanterie se utkají v 11. ročníku soutěže
O cenu Nadace Jana Pivečky, kterou připra-
vujeme ve spolupráci s Českou obuvnickou
asociací a Nadací Jana Pivečky,“ uvedla Cí-
sařová. Návštěvníci si soutěžní exponáty
prohlédnou na veletrhu KABO. 
Na své si přijdou ale i vystavovatelé. „V sobo-
tu se mohou těšit na večírek, kde mimo jiné
poděkujeme těm společnostem, které se ve-
letrhů účastní celých pětadvacet let,“ sdělila
ředitelka akce. 
Jubilejní padesátý ročník mezinárodních ve-
letrhů Styl a KABO se uskuteční od 19. do
21. srpna na brněnském výstavišti. Vedle
tradičních vystavovatelů a 75 českých výrob-
ců se návštěvníci mohou těšit na řadu no-
vých kolekcí od 121 nových vystavovatelů.

Více informací zjistí zájemci 
na stránkách www.styl.eu

Veletrhy Styl a KABO

SLAVÍ PADESÁTKU!
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Praha – Slevové akce v České republice
trvají nepřetržitě a u domácího spotřebi-
tele jsou velice populární. Česká obchod-
ní inspekce v 1. čtvrtletí 2017 zjistila,
že ke klamání spotřebitele dochází i na-
dále a počet zjištění neklesl. V tomto ob-
dobí provedla na celém území České re-
publiky 1 838 kontrol a pochybení zjisti-
la téměř ve 40 %, což je přibližně totož-
né množství jako v minulém roce za
stejné období. V tomto čtvrtletí bylo
pravomocně uloženo 499 pokut v celko-
vé výši 6,3 milionu korun. 

ČOI uskutečnila v době od 2. ledna 2017 do
31. března 2017 kontrolní akci zaměřenou
na kontrolu nabídky a prodeje zboží za akční
ceny a sezonní slevy. V tomto období proved-
la 1 838 kontrol, při nichž bylo ověřeno do-
držování zákona o ochraně spotřebitele
a dalších obecně závazných právních předpi-
sů. Kontrolní akce byla provedena na celém
území České republiky bez ohledu na formu
nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb.
Porušení obecně závazných právních předpi-
sů bylo zjištěno v 714 případech, tj. 38,9 %. 

Porušení právních předpisů
Nejčastěji docházelo k porušení zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Celkový počet zjištění byl 913: 
■ Ve 245 případech prodávající neinformoval
v souladu s cenovými předpisy spotřebitele
o ceně prodávaných výrobků nebo poskytova-
ných služeb. Šlo o případy, kdy spotřebitel ne-
byl seznámen s konečnou cenou, ceny byly
uváděny před slevou, nikoli po slevě (§ 12).
■ Ve 218 případech byla porušena ustano-
vení zákona, která upravují informační povin-
nosti prodávajícího při nabídce a prodeji vý-
robků a služeb (§ 9, § 10, § 11).
■ Ve 211 případech byla porušena poctivost
prodeje výrobků a služeb, která se týká
správné hmotnosti, míry, množství a správ-
ného účtování cen (§ 3).
■ V 87 případech byl porušen paragraf, kte-
rý ukládá prodejci povinnost vydat doklad
o zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby
(§ 16) 

Uložená opatření a sankce
ČOI na základě zjištěných porušení právních
předpisů pravomocně uložila 499 pokut
v celkové výši 6 256 500 Kč. Dále inspekto-
ři ČOI vydali zákaz prodeje 6 227 kusů výrob-
ků, které nesplňovaly požadavky zvláštních
právních předpisů. Ty se týkají například tex-
tilních vláken, označování materiálového slo-
žení textilních výrobků a dalších technických
požadavků na výrobky, které jim předepisují
směrnice EU. Hodnota zakázaného zboží či-
nila 985 906 Kč. ČOI také vydala zákaz na
46 kusů měřidel, která neodpovídala práv-
ním předpisům.

Závěr
Slevové akce probíhají v podstatě nepřetržitě
a český spotřebitel je hojně využívá. Proto
Česká obchodní inspekce věnuje této proble-
matice zvýšenou pozornost. V některých pří-
padech se stává, že podmínky slevových akcí
nejsou pro spotřebitele dostatečně a jedno-
značně vymezeny. To může mít za následek
skutečnost, že spotřebitel jedná způsobem,
jakým by v případě jednoznačně poskytnu-
tých informací o podmínkách uzavření
smlouvy nejednal. Takové rozhodnutí spotře-
bitele pak může následně vést k poškození
jeho ekonomických zájmů.

ČOI

POZOR NA AKČNÍ CENY A SLEVY!

Česká obchodní inspekce v období od 1. ledna
do 31. března 2017 provedla 490 kontrol.
Přestože při těchto kontrolách byly šetřeny
všechny právní předpisy, které jsou v dozorové
kompetenci ČOI, inspektoři se primárně za-

měřili na kontroly ustanovení § 8 zákona
o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.,
který zakazuje nabízet, prodávat nebo sklado-
vat výrobky porušující některá práva duševní-
ho vlastnictví nebo neoprávněné užívání ozna-

čení chráněného podle zvláštního právního
předpisu. Z celkového počtu 490 provede-
ných kontrol bylo zjištěno porušení obecně zá-
vazných právních předpisů ve 303 případech
(61, 8 %). Z tohoto počtu u 81 kontrol bylo
zaznamenáno porušení zákazu nabízení, pro-
deje a skladování výrobků porušujících některá
práva duševního vlastnictví, což v procentuál-
ním vyjádření představuje 16, 5 %. ČOI spolu-
pracovala při těchto kontrolních akcích i s dal-
šími orgány státní správy. Konkrétně šlo o Po-
licii ČR, živnostenské úřady, Celní správu a Ha-
sičský záchranný sbor ČR.

Padělky za více než 16 milionů korun

NEJČASTĚJŠÍM TERČEM JE ADIDAS

Praha – Česká obchodní inspekce uskutečnila v 1. čtvrtletí 2017 kontroly zaměřené na
dodržování některých práv duševního vlastnictví. Proběhlo 490 kontrol a porušení práv-
ních předpisů bylo zjištěno celkem ve 303 případech. Z tohoto počtu bylo u 81 kontrol
zjištěno porušení § 8 zákona o ochraně spotřebitele, který zakazuje nabízet, prodávat 
nebo skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví. Inspektoři zabavili
6 294 kusů padělků v celkové prodejní hodnotě 16 202 388 korun. U padělaných výrob-
ků převažovala ochranná známka Adidas.

Kontroly slev a akčních cen – 1. čtvrtletí 2017

počet počet
provedených kontrol zjištění

inspektorát kontrol se zjištěním v %

Středočeský a Hl. město Praha 186 27 14,5
Jihočeský a Vysočina 184 81 44,0
Plzeňský a Karlovarský 245 117 47,8
Ústecký a Liberecký 321 114 35,5
Královéhradecký a Pardubický 224 81 36,2
Jihomoravský a Zlínský 438 200 45,7
Moravskoslezský a Olomoucký 240 94 39,2
Celkem 1 838 714 38,9
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mk Praha – Mnout ruce si mohou obchod-
níci nad výsledkem druhého čtvrtletí v tu-
zemském textilním maloobchodě. Prodej-
ny textil/oděv zaznamenaly meziroční ná-
růst o 5 %! Stejným výsledkem skončilo
celé první pololetí, které se tak stalo nej-
úspěšnější za několik posledních let.

Vyplývá to z údajů, jež nám poskytují členové
test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi, který
dnes čítá přes 100 obchodníků z naší bran-
že. Výše tržeb zveřejňujeme anonymně a vždy
v porovnání se stejným měsícem předcházejí-
cího roku. Pokud budete mít zájem připojit se
a rozšířit tak řady našeho test-klubu, budeme
rádi. Stačí jen napsat na naši e-mailovou
adresu redakce@textil-obuv.cz.

1. čtvrtletí: razantní nástup
Jak jsme uvedli již v minulém vydání našeho
časopisu, leden všechny příjemně překvapil.
Obchodníci kvitovali, že nakupovat přišli také
lidé s penězi, co dostali pod stromeček. Dal-
ším podnětem pro vyšší nákupy prý byly i po-
vánoční slevy v obchodech. Leden tak vstou-
pil do nového roku razantně: obchodníci me-
ziročně zaznamenali vyšší tržby o 5 %. 
Také v únoru šly tržby nahoru. Dobře se pro-
dávaly zimní oděvy, jako dámské a pánské
pláště, bundy, svetry a další. Pomohla i vrcho-
lící plesová sezona. Únor zaznamenal další
zvýšení tržeb, tentokrát o 3 %. 
Březen vše potvrdil. Nakupovalo se již jarní
zboží, velmi dobře šly na odbyt dámské
a pánské jarní pláště, mikiny, pánská sepa-
rátní saka a kalhoty. Březen si připsal dosud
nejvyšší tržby. V meziročním porovnání letos
přibylo 6 %. Celé první čtvrtletí tak skončilo
s +4,5 %. Je to o to lepší zpráva, protože
srovnávací základna – tedy loňské první
čtvrtletí – byla dosti vysoká: +3 %. 

Duben: jedeme dál
Také duben pokračoval na příznivé vlně. Jak
jsme uvedli již v minulém vydání našeho ča-
sopisu, spokojeni byli obchodníci jak v ma-

lých, tak i velkých prodejnách. Tržby stoupaly
i internetovým obchodům. Díky tomu si ob-
chodníci v dubnu připsali nárůst tržeb o 3 %!
Minule jsme se také ptali, zda tento razantní
nárůst tržeb textilnímu obchodu vydrží.

Květen: přiblížení k rekordu!
Květen pokračoval ve svižném tempu. „Tako-
vý zájem o zboží jsme v naší prodejně už
dlouho nezaznamenali,“ napsal nám vedoucí
obchodu s oděvy v Olomouci. Velmi dobře šly
na odbyt dámské šaty, halenky i separátní
sukně; z pánského sortimentu pak separátní
saka a kalhoty. „Je cítit, že lidé mají peníze
a hlavně, že mají chuť je utrácet,“ napsala
nám majitelka obchodu v Českých Budějovi-
cích. Velmi dobře šlo na odbyt zboží ve vel-
kých obchodních centrech i v oddělení tex-
til/oděv v hypermarketech. 
Nakonec květen zaznamenal letos zatím ma-
ximální nárůst o 8 %. Přiblížil se tak k rekor-

du našeho sledování, kdy zatím nejúspěšněj-
ším měsícem byl říjen 2014 s +9 %. 

Červen vše potvrdil
S napětím tak očekávali obchodníci výsledky
měsíce června. Hned na počátku bylo jasné,
že zájem o textilní zboží v tuzemsku neutu-
chá. „Chodí k nám střední třída zákazníků.
A u nich je vidět, že už tak nešetří, jako ještě
třeba loni,“ popsal nám situaci vedoucí ob-
chodu v Plzni. Podle jeho slov se hodně pro-
dávalo typicky letní zboží: dámské šaty, suk-
ně, topy a také plavky. „U nás stouply tržby
dvouciferným tempem,“ pochlubil se nám za-
se majitel obchodu s džínovým sortimentem
v Praze. Také podle jeho slov je vidět, že zá-
kazníci už tak nešetří. 
Nakonec červen skončil s nárůstem o 5 %!
Celé druhé čtvrtletí (i celé první pololetí) rov-
něž +5 %! Rok 2017 má zaděláno na re-
kordní výsledek.

Tržby textilního maloobchodu za první pololetí 2017

OBCHODNÍCI SI MNOU RUCE

NĚKOLIK

ZAJÍMAVOSTÍ

■ Všechny dosavadní měsíce letošního
roku skončily s nárůstem tržeb. Re-
kordní byl květen s +8 %!

■ Posledních 22 měsíců tuzemského
textilního maloobchodu skončilo
v plusu nebo aspoň na nule. Posled-
ní minus jsme zaznamenali v srpnu
2015 (-9 %).

■ Druhé čtvrtletí letošního roku bylo
nejúspěšnějším kvartálem za posled-
ních dva a půl roku. Jak dopadne
třetí čtvrtletí?

1. čtvrtletí: +4,5 2. čtvrtletí: +5 1. pololetí: +5 Zdroj: Svět textilu & obuvi

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2017
(v porovnání se stejným obdobím roku 2016)

Foto SXC
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Praha – Rakouský výrobce vláken uvedl na
trh nové viskózové vlákno EcoVero, které
při výrobě jen minimálně zatěžuje životní
prostředí.

„S vláknem EcoVero jsme se dostali na špičku
pyramidy; je to nejčistší vlákno, jaké je možné
po celém světě sehnat. Naše dřevo je certifi-
kované programem PEFC, mezinárodním sy-
stémem pro certifikaci lesů. Velká část prů-
myslu u toho končí, ale stejně tak důležitý je
proces zpracování dřeva na vlákna. Vyžaduje
obvykle značné množství energie, chemie
a vody,“ vysvětluje Amit Gautam, viceprezident
pro globální byznys management. „Při výrobě
vlákna EcoVero se emise i spotřeba vody sni-
žují o 50 % než při výrobě jakékoli jiné viskózy,
kterou lze najít na trhu. Důležitá je i transpa-
rentnost a vysledovatelnost, jen tak můžeme
svým odběratelům zaručit, že dostanou mate-
riál z vlákna EcoVero, žádnou čínskou viskó-
zu.“ Firma Lenzing se tak přizpůsobuje ekolo-

gickému uvědomění spotřebitelů, které po-
sledních deset let stále stoupá i v módním
a textilním průmyslu. Spotřeba textilu by se
měla do roku 2025 zdvojnásobit a branže hle-
dá řešení s minimální ekologickou stopou.
Proto je třeba podporovat vývoj ekologických
surovin a udržitelného výrobního procesu.
Vlákno EcoVero bylo představeno na summitu
o trvale udržitelných textiliích Planet Textiles
2017 v Bengaluru, od září bude v prodeji.
Společnost Lenzing vykázala v květnu nejlepší
čtvrtletní výsledek v historii, tržby za první tři
měsíce roku stouply o 14,3 % na 586,2 mil.
EUR, provozní zisk před zdaněním a úroky se
zvýšil o 72,1 % na 102,3 mil. EUR. Společ-
nost otevřela nové pobočky v Turecku a Jižní
Koreji. V letech 2018–2019 plánuje další roz-
šíření v rakouském Burgenlandu a v Alabamě
v USA a počítá se se zvýšením investic
o 69 % na cca 27 mil. EUR. V Burgenlandu
by se od poloviny příštího roku mělo vyrábět
dalších 25 000 t speciálních vláken Lyocell.

Londýn – StockXchange by Off-Price je
vrcholnou obchodní událostí, na níž se
sjíždějí specializovaní dodavatelé a nákupčí
módního zboží. V letošním roce se veletrh
vrací do Londýna, kde ve dnech 17. a 18.
září 2017 proběhne ve výstavním a konfe-
renčním centru ILEC. 

Tento veletrh se stal velmi populárním a v le-
tošním roce se ho zúčastní kromě některých
známých tváří také zajímaví nováčci. Je to
událost, kterou si nenechá ujít žádný offline
ani online obchodník usilující o nákup vysoce
kvalitního módního oblečení za nízké ceny
a okamžité dodávky ze skladu. Jednotlivé
značky budou nabízet skvělé ceny u zboží le-
tošní sezony, minulé sezony, u značkového
a zlevněného zboží, vítány jsou velké i malé
objednávky. Během veletrhu si návštěvníci
mohou prohlédnout jednotlivé výrobky, sáh-

nout si na ně a diskutovat o tom, jaké množ-
ství je k dispozici, jakož i okamžitě sjednat za-
kázku přímo s dodavateli.
StockXchange je ideální příležitostí k nákupu
jedinečných skladových zásob módního, vol-
nočasového a sportovního oblečení za ceny

až o 70 % nižší oproti normálním velkoob-
chodním cenám, a proto si nenechte ujít tu-
to šanci uzavřít skvělé obchody a najít si vy-
nikající nové obchodní partnery!

Pro návštěvu veletrhu se registrujte na
www.offpriceshow.co.uk.

StockXchange by Off-Price 

VRACÍ SE NA LONDÝNSKOU SCÉNU!

Lenzing 

NOVÉ EKOLOGICKÉ VLÁKNO
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Jak se vyvíjelo vaše podnikání?

Pohybujeme se na českém trhu už zhruba 20
let v různých komoditách. Před dvěma lety
jsme s manželem přišli na myšlenku otevřít
prodejnu s těhotenskou módou, kterou jsme
následně zrealizovali. A jako místo pro svou
prodejnu jsme si vybrali Olomouc, obchodní
prostor přímo v Galerii Šantovka.

Můžete svou kamennou prodejnu před-
stavit?

Prodejna rozkládající se na 60 metrech čte-
rečních v Galerii Šantovka funguje od září
2016 a najdete v ní dvě skvělé prodavačky

s prozákaznickým přístupem. Specializujeme
se na těhotenskou módu, ale já tvrdím, že
jsme obchod pro ženy. Vždyť jaký je rozdíl
mezi těhotenským bříškem a bříškem, kte-
rým nás obdařila příroda.

Jaké nadstandardní služby nabízíte svým
zákaznicím?

Osobní a otevřený přístup. Je velmi důležité
obklopit se těmi správnými lidmi a myslím,
že nám se to podařilo. Obzvláště mě těší,
jak skvěle se chovají k zákazníkům a zákaz-
nicím naše zaměstnankyně, protože do pro-
dejny, kde se cítíte dobře, se budete rádi
vracet.

Který druh zboží prodáváte a komu je ur-
čen?

V naší prodejně zákaznice naleznou širokou
nabídku zboží. V nabídce máme kalhoty (rifle
i klasické, dlouhé, krátké), sukně a šaty (spor-
tovní i elegantní), tuniky, halenky, trička, spor-
tovní oblečení, bundy, noční a spodní prádlo.
Zboží je určeno ženám všech věkových kate-
gorií, řekla bych od 20 do 65 let, ženám s ve-
likostí oblečení XS, ale i dámám s velikostí XL
nebo XXL. 

Odkud pocházejí značky zboží?

Naší stěžejní značkou je známá polská firma
Torelle s dlouholetou tradicí. Její produkty
nabízíme, protože vynikají kvalitou, zpracová-
ním, elegancí, použitými materiály, všestran-
ným využitím a hlavně střihy a splňují tak po-
žadavky našich zákaznic. Další značky, které
u nás najdete, jsou Happy Mum, Gregx, Ita-
lian Fashion aj. I těhotná žena nebo dáma
obdařená přírodou chce být elegantní a má
právo cítit se příjemně a přitažlivě. 

O které zboží je největší, resp. nejmenší
zájem ze strany zákaznic?

Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět.
Máme rozsáhlý sortiment zboží pro dooprav-
dy širokou škálu zákaznic – těhotné i netě-
hotné ženy, mladší i starší ročníky, hubené
i boubelky... Troufnu si říct, že u nás každá
žena najde to, co hledá.

Kdy se na vás zákazníci obracejí?

Vzhledem k tomu, že jsme prodejna se spe-
ciálním zbožím, zavítají k nám zákaznice jak
cíleně, tak také náhodně. A samozřejmě
k nám chodí i muži, když chtějí udělat své
partnerce radost, a také starostlivé nastá-
vající babičky.

Co děláte, když se vám nějaké zboží neda-
ří prodat?

Současným trendem českých zákazníků jsou
slevy, slevy a slevy! Takže jsme se museli i my
tomuto trendu přizpůsobit.

O které zboží je u vás největší zájem?

Musím říct, že u nás se prodává všechno.
Sortiment zboží je velmi pečlivě vybírán dle
požadavků samotných zákaznic. Zazname-
nali jsme, že v zimním období ženy spíše
sáhnou po tmavších barvách, v letním dají
přednost veselým, svěžím barvám a vzhle-
dem k tomu, že máme právě letní období,
hitem jsou nyní pestré barvy a letní vzdušní
oblečení.

Obchod s těhotenskými oděvy

USPOKOJÍME POŽADAVKY

SNAD KAŽDÉ DÁMY

Olomouc – „Specializujeme se na těhotenskou módu, ale já tvrdím, že jsme obchod pro že-
ny všeobecně. Vždyť jaký je rozdíl mezi těhotenským bříškem a tím, kterým nás obdařila
sama příroda,“ říká Tatiana Tichá (40 let), jednatelka a společnice ve společnosti Taleti
s.r.o, která provozuje e-shop a kamennou prodejnu. Ta se nachází v olomoucké Galerii
Šantovka. Svět textilu & obuvi jí požádal o rozhovor. 

Tatiana Tichá Foto: Dagmar Šmídová, Šumperk



Chtěla byste něco ve svém odvětví změ-
nit, odstranit? Co je nejtěžší na vaší
práci?

Velmi mě baví práce s lidmi. Je úžasné vidět
úsměv na tváři spokojené zákaznice, když
opouští naši prodejnu. Jsem sama máma tří
dětí, takže mám za sebou i období těhoten-
ství. Vím, jak se těhotná žena cítí a mám ješ-
tě v živé paměti, jak velkým problémem bylo
najít pro mě vhodné oblečení.

Co vy a propagace? Jak k ní přistupujete?

Propagace je pro nás velmi důležitá. Využívá-
me veškeré možnosti této doby. Jak elektro-
nickou tak, i tištěnou formu propagace.

Jaká kritéria volíte pro výběr svých doda-
vatelů?

Nejdůležitější je pro nás kvalita zboží, použití
materiálů a celková finální úprava produktu.
Podle toho si vybíráme dodavatele, se který-
mi pak dále spolupracujeme.

Kde nakupujete zboží? Jezdíte na nějaké
veletrhy?

Zboží nakupujeme od dodavatelů, většinou
přímo od samotných výrobců. Tím docílíme
toho, že můžeme s výrobci přímo komuniko-
vat a můžu říct, že i přímo ovlivňovat jejich
samotnou výrobu. Na veletrhy zatím nejez-
díme.

Existuje zboží, které se vám nedaří na-
koupit? 

Ne, není takové zboží. Jak jsem se už zmíni-
la, spolupracujeme vesměs přímo s výrobci.

Jsou to výborné firmy, které na naše poža-
davky a podněty okamžitě reagují a realizují
je, za což jsem moc ráda.

Jak často měníte vzhled výlohy?

Vzhled výlohy se mění poměrně často. Pro
reklamní účely používáme figuríny, které čas-
to převlékáme. Děláme to z důvodu uvědo-
mění si faktu, že oblečení jinak vypadá na ra-
mínku a jinak na postavě.

Co nejvíce ocení zákazníci na vašem zboží?

Variabilnost použití, příjemný materiál a po-
hodlný střih. Naše zboží se dá nosit v kaž-
dém věku, při každé příležitosti a jak jsem už
zmínila, obléknou se u nás dámy s velikostí
XS, ale i s velikostí XL.

Díky čemu jste si vybojovala a následně
udržela svou pozici na trhu?

Velký důraz klademe na výběr zboží, které
nabízíme svým zákaznicím v prodejně. A také
je moc důležité být obklopeni těmi správnými
lidmi, protože i oni jsou součásti firmy a po-
dílejí se na jejím úspěchu.

Jak vidíte budoucnost firmy?

Budoucnost vidíme růžově, máme velké plá-
ny. Chystáme se otevřít další prodejny.

Jak často vám chodí zboží? Zaznamenala
jste v souvislosti s tím nějaký problém
s dodavatelem?

Zboží objednáváme dle potřeby, zpravidla
tak dvakrát, třikrát do měsíce. Se svými do-
davateli nemáme v tomto směru žádné
problémy.

Máte tip pro naše čtenáře na závěr?

Já sama osobně se snažím svou práci dělat
naplno, poctivě, svědomitě a čestně. A tohle
vyžaduji i od svých spolupracovníků. Věřte
mi, že to nejsou jen prázdné fráze. Vždyť
i samotné staré české přísloví říká: „S pocti-
vostí nejdál dojdeš“.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová 
(autorka je studentka Vysoké školy
ekonomie a managementu v Praze)

Profil Svět textilu & obuvi
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Foto: archiv Tatiany TichéObchod s těhotenskou módou v Olomouci
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Zlín – Projekt High-end
Shoe (HeS), který je
v současné době řešen
v rámci evropského
programu ERASMUS+
a jehož ukončení je plá-
nováno 30. září 2017,
je zaměřen zejména na
ucelené rozšíření od-
borných znalostí a do-
vedností a flexibilní ško-

lení v oblasti návrhů a výroby obuvi. Jed-
ním ze spoluřešitelů projektu je Česká
obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)
se sídlem ve Zlíně.

Školení, která byla doposud realizována v rám-
ci projektu, byla zaměřena na širší spektrum
cílových skupin – učitele odborných předmětů,
návrháře, modeláře, absolventy a studenty
odborných škol či začínající mladé podnikate-
le. Z tohoto důvodu uzavřela ČOKA smlouvy
s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se Zápa-
dočeskou univerzitou v Plzni a se Střední umě-
lecko-průmyslovou školou z Uherského Hra-
diště. Dva učitelé designu obuvi se na základě
těchto smluv účastnili v březnu tohoto roku tý-
denní stáže v João da Madeira v Portugalsku
a tři vybraní studenti designu obuvi pak mohli

letos na přelomu června a července absolvo-
vat dvoutýdenní obuvnický kurz v italské Pado-
vě na Politechnico Calzaturiero.

BcA. Adam Frk

Co jim účast na kurzu přinesla a jaké jsou je-
jich dojmy a poznatky z kurzu, jsem se stu-
dentů zeptala ihned po jejich návratu. Jed-
ním z účastníků kurzu byl BcA. Adam Frk,
který studuje na Fakultě designu a umění La-
dislava Sutnara Západočeské univerzity
(ZČU) v Plzni obor design obuvi a módních
doplňků. Na fakultě bude od září pokračovat
v magisterském studiu.

Adame, můžeš mi říci, jak jsi reagoval,
když ses dozvěděl, že pojedeš na obuvnic-
ký kurz do Itálie?

Koncom letného semestra ma oslovila ved-
úca môjho ateliéru na ZČU doc. ak. malířka
Helena Krbcová s ponukou od Českej obuv-
nickej a kožedělnej asociace zúčastniť sa stá-
že na Politecnico Calzaturiero blízko talianskej
Padovy. Kurz mal názov High-end Shoe a bol
zameraný na techniku výroby kvalitných luxus-
ných pánskych topánok s Goodyear konštruk-
ciou. Bol som veľmi potešený a moja odpoveď

bola samozrejme áno, a preto som 24. 6.
spolu s dvoma študentkami z FMK UTB v Zlí-
ne cestoval do Padovy. 

Jak kurz probíhal a co nového ses na
kurzu naučil? A jaké jsou tvoje dojmy
z kurzu?

V prvý deň sme sa zoznámili s ďalšími účast-
níkmi kurzu z krajín ako Francúzsko, Talian-
sko, Španielsko alebo Portugalsko a učiteľmi,
koordinátormi a prekladateľkou z Politecnica.
Kurz sa začal krátkou prezentáciou školy
a celkovej histórie regiónu, ktorý je mimoriad-
ne dôležitý pre obuvnícky priemysel. Pokračo-
vali sme patternmakingom, vykrajovaním diel-
cov z usní, cvičeniami ručného šitia a napína-
ním skúšobných zvrškov a prišívaním rámu.
Potom prišlo na rad napínanie našich
zvrškov, ktoré sme vyrobili ešte doma, priší-
vanie rámu, půdovanie a lepenie podešví. Do-
končovacie práce ako šitie rámu a podešví na
goodyear stroji, lepenie podpätku, farbenie
a leštenie plus drobné dokončovacie práce sa
vykonávali vo fabrike. Výsledkom boli kvalitné
a luxusné topánky nášho designu vyrobené
tradičnými talianskymi technikami. 
Pohľad na naše topánky a pocit z nich boli na
nezaplatenie. Okrem toho sme ešte navštívili
Ballin fabriku, ktorá vyrába samples pre lu-

Projekt High-end Shoe

OBUVNICKÝ KURZ V ITÁLII

Naši studenti (zleva): Adam Frk, Kristína Vontszemüová a Barbora Bugyíková
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xusné značky ako napríklad Chanel, čím sme
získali úžasný náhľad do talianskeho obuvníc-
keho priemyslu. Zo stáže sme si po dvoch
týždňoch odnášali krásne páry topánok, z kto-
rých sme sa náramne tešili, množstvo no-
vých vedomostí, poznatkov a samozrejme no-
vé priateľstvá. Celá stáž mala len tú chybu, že
netrvala ešte o niečo dlhšie. Za túto skúse-
nosť, ktorá mi toho toľko dala chcem srdeč-
ne poďakovať Českej obuvnickej a kožedělnej
asociacii a doc. ak. malířke Helene Krbcovej. 

BcA. Kristína

Vontszemüová

Další účastnicí obuvnického kurzu byla, BcA.
Kristína Vontszemüová, která studuje čtvrtý
ročník oboru design obuvi na Fakultě multi-
mediálních komunikací Univerzity Tomáše
Bati (FMK UTB) ve Zlíně.

Kristíno, jak by jsi zhodnotila svou účast
na kurzu?

Ak by som to mala zhodnotiť jednou vetou:
Bola to jedna z najúžasnejších skúseností
môjho života. Či už z profesionálneho alebo
z osobného hľadiska. Strávili sme dva fantas-
tické týždne v krásnom mestečku Fiesso di
Artico, ktoré bolo ako z rozprávky. Veľká vďa-
ka patrí mojej vedúcej ateliéru MgA. Jane
Buch, ktorá ma odporučila pre tento pro-
jekt, v rámci ktorého som dostala príležitosť
absolvovať workshop rámovej luxusnej obuvi
v Taliansku – v Politecnico Calzaturiero. Naj-
viac by som však chcela poďakovať Českej
obuvníckej a kožedelnej asociácií, ktorá mi
umožnila byť súčasťou tohto projektu. 

Určitě jsi zde získala nové odborné zna-
losti a zkušenosti. Jak je hodláš využít ve
své další práci?

Z odborného hľadiska bol kurz koncipovaný vý-
borne. Bolo úžasné vidieť a zažiť rozdielny
prístup pri tvorbe obuvi. Od návrhu strihu, cez
vyrezávanie, tradičné techniky šitia až po kom-
pletizáciu rámovej obuvi. Program bol konci-
povaný nadmieru vhodne vzhľadom na časový
rozsah kurzu. Výborným spestrením bola ex-
kurzia do fabriky Ballin, kde sme mohli vidieť
výrobu obuvi svetoznámych značiek. Už iba
možnosť nakuknúť poza ich dvere bola úžas-

ná. Pre mňa ako dizajnérku to bola ako náv-
števa toho najväčšieho hračkárstva pre dieťa. 
Najväčším prínosom boli ľudia, ktorých som
tam spoznala. Či už zo strany lektorov, ktorý
mali s nami trpezlivosť pri našich otázkach
alebo aj ostatný organizačný team. Zaujíma-
vým podnetom bolo aj rozdielne pracovné zá-
zemie účastníkov kurzu, čím každý obohatil
skupinu inými poznatkami. Bola to krásna
skupina zložená z rôznych kultúr a bolo nád-
herné spoznávať každú jednu výnimočnosť
z Francúzka, Talianska, Španielska či Portu-
galska. A pre mňa bola česť byť toho súčas-
ťou. Najťažšie pre mňa bolo lúčenie sa s os-
tatnými ľudmi ale aj s prostredím, ktoré sme
opúšťali, ale ako sa hovorí povedali sme si
iba dovidenia a nie zbohom.

BcA. Barbara

Bugyíková

Třetí studentkou, která se kurzu v Padově
účastnila, byla BcA. Barbara Bugyíková, stu-
dentka čtvrtého ročníku oboru design obuvi
FMK UTB ve Zlíně.

Báro, jaké jsou tvé pocity? 

Šťastie mi praje v poslednej dobe viac než
dosť a som za to neskutočne vďačná. Spolu-
žiak sa ma opýtal, či by som nechcela ísť do
Talianska na kurz ručného šitia luxusných to-
pánok namiesto neho, keďže on z rodinných
dôvodov nemohol. Musela som sa rozhodn-
úť takmer hneď a samozrejme, že som po-
vedala áno. A bolo to najlepšie rozhodnutie
môjho života. Do Talianska som odchádzala
s tým, že som úplne nevedela, čo nás tam
bude čakať, ako náročné to bude, ale verila
som tomu, že všetko dopadne dobre. A do-
padlo to nad očakávania.

Myslíš si, že ti kurz přinesl nové poznat-
ky a dovednosti, které využiješ v dalším
profesním životě? A jaké vztahy jste si
vytvořili s ostatními účastníky kurzu
a učiteli?

Strávili sme dva týždne v malom mestečku
na najlepšom mieste s najúžasnejšími ľuďmi
z Portugalska, Španielska, Francúzska a Ta-
lianska. Čo viac som si mohla priať? Vďaka
najlepším učiteľom, asistentom a celému te-

amu všetko šlo v najväčšom poriadku. Úplne
iná mentalita ľudí, na čo sme zvyknutí vo vý-
chodnej Európe. Pohodoví, usmievaví, srdeč-
ní, milí, láskyplní ľudia, na ktorých bolo ra-
dosť sa pozerať. Krásni ľudia s vráskami na
tvári z úsmevu. To sa u nás len tak nevidí.
Dalo nám to veľmi veľa, naučili sme sa toho
viac než dosť. Naučili sme sa ako narábať so
strojmi, ako sa starať o náradie, nové tech-
niky, spôsob šitia. Miestami ako si uľahčiť
prácu, zároveň tak, aby nám to aj pomohlo.
Osobne som si to veľmi užívala, a rozmýšlam
aj nad tým, že by som sa vybrala práve tým-
to smerom aj do budúcna. Ručne šité topán-
ky na mieru. To je mojím snom. Ale tento
projekt nám dal aj trochu viac. Dal nám hlav-
ne pár úžasných ľudí, kamarátov, priateľ-
stvá, ktoré viem, že pretrvajú. Srandy bolo
neskutočne veľa a s najväčšou láskou bu-
dem spomínať na tieto chvíle. Nikdy neza-
budnem na tieto dva týždne a hlavne na ľudí.
Lúčenie sa bolo veľmi tažké. Ale viem, že
sme sa nevideli naposledy.
Sľubujem, že budem pokračovať v tom, čo
som sa naučila, zdokonalovať sa aj v odbore
a učiť sa nové jazyky. Najdôležitejšie je neza-
budnúť snívať, a ísť za svojimi snami. A poma-
ly, ale isto sme krok za krokom bližšie a bliž-
šie. Robiť, čo nás baví, napĺňa nás a hlavne
robiť to s láskou a so srdiečkom. 

PhDr. Vlasta Mayerová
Česká obuvnická a kožedělná asociace

Partneři projektu:

Portugalsko, CTCP – Centro
Tecnologico do Calcado de Portugal,
João da Madeira (CTPC)

Belgie – Confederation Europeenne
de industrie de la chaussure, Brusel
(CEC) 

Itálie – Politechnico calzaturiero
S.C.A.R.L., Padova 

Francie – Lycee du Dauphine,
Romans-sur-Isère

Španělsko – Instituto technologico del
calzado conexas, Elda (INESCOP)

Česká republika – Česká obuvnická
a kožedělná asociace, Zlín (ČOKA)

Obuv od Kristíny Vontszemüové Obuv od Barbary BugyíkovéObuv od Adama Frka



Asociace se organizačně člení na následující
sekce:
■ Sekce výroby obuvi, kožené galanterie

a doprovodných sortimentů
■ Sekce výroby sériové a zakázkové ortope-

dické obuvi a ortopedických vložek (Cech
ortopedických obuvníků)

■ Sekce velkoobchodního a maloobchodní-
ho prodeje obuvi, kožené galanterie a do-
provodných sortimentů 

■ Sekce výroby, zpracování a prodeje usní,
obuvnických a galanterních materiálů,
komponentů, dílců a dalších doprovod-
ných sortimentů

■ Sekce pro školství, vědu, výzkum a certifi-
kaci 

ČOKA sdružuje v současné době cca 55 fi-
rem, fyzických osob a dalších institucí, zabý-
vajících se jak výrobou, tak i prodejem obuvi
a obuvnických materiálů a komponentů, ale
i vědecko-výzkumnou, zkušební a testovací
činností, výukou a vzděláváním s místem pů-
sobení v ČR. ČOKA vznikla jako dobrovolné
sdružení a proto hájí zájmy svých členů, zpro-
středkovává jejich jednotný a koordinovaný
postup a vystupuje jako hlavní garant obuvnic-
kého a kožedělného průmyslu ČR při jedná-
ních s centrálními orgány. 
ČOKA koordinuje rovněž činnost svých členů
při prezentačních veletrzích obuvi a kožené
galanterie – veletrh KABO, který je v realizaci
a.s. Veletrhy Brno nejvýznamnějším profes-
ním veletrhem v ČR. ČOKA vystupuje již 25
let jako gestor veletrhu a podílí se na přípravě
odborného doprovodného programu, předná-
šek a dalších doprovodných akcí.
ČOKA navázala kontakty a spolupracuje s ob-
dobnými sdruženími v evropských zemích, na-
př. Rakousku, Německu, Maďarsku, Polsku,
Itálii apod., ale i v zemích mimo Evropu, např.
USA. ČOKA je členem Evropské konfederace
výrobců obuvi (CEC), Evropské konfederace
malo- a velkoobchodníků s obuví (CEDDEC)
a Mezinárodního svazu obuvnických techniků
(U.I.T.I.C.).

Jste výrobcem nebo prodejcem obuvi či
kožené galanterie? Staňte se naším čle-
nem! Členství v ČOKA vám přinese tyto
výhody:
■ Vystavovatelská účast na veletrhu KABO

za zvýhodněných podmínek.
■ Vystavovatelská účast na finančně podpo-

rovaných mezinárodních odborných vele-
trzích.

■ Propagace Vaší firmy v ČR i u mezinárod-
ních partnerů. 

■ Zvýšení prestiže a důvěryhodnosti firmy
v kožedělném a obuvnickém sektoru.

■ Obdržení členského certifikátu a etikety
do výlohy nebo na provozovnu s logem
Řádný člen ČOKA.

■ Informační servis pro členy ČOKA (důleži-
té informace, novely zákonů a legislativy,
nabídky a programy podpory).

■ Bezplatná poradenská činnost (pro výrob-
ní, dodavatelský, velkoobchodní i maloob-
chodní sektor).

■ Bezplatná poradna k reklamačnímu řízení
(vyjádření a formulace k reklamacím,
správný postup k reklamačnímu řízení,
konzultace se soudními znalci).

■ Bezplatná banerová inzerce na stránkách
www.coka.cz.

■ Bezplatná propagace vaší firmy na strán-
kách www.coka.cz (profil firmy, logo, kon-
takt, přesměrování na vaši webovou
stránku). 

■ Bezplatné přidání prodejen s dobrovolně
certifikovanou dětskou obuví a komfortní
obuvi pro dospělé na www.coka.cz.

■ Využití loga ČOKA a materiálů ČOKA na
vlastní firemní propagaci (umístění loga
na internetové stránky, využití prezentací
apod.).

■ 75% sleva na visačky na dobrovolně cer-
tifikovanou obuv pro děti a dospělé.

■ 50% sleva na absolvování Obuvnického 
e-learningu a 50% sleva na další tištěné
materiály. 

■ 50% sleva na odborná školení, semináře,
konference a další akce pořádané ČOKA.

ČOKA je zaměstnavatelský svaz, proto může-
te uplatnit členské příspěvky do uznatelných
nákladů firmy za příslušný kalendářní rok.

Základní rozsah poskytovaných služeb
pro členské firmy:
■ zajišťování společné účasti na výstavách

a veletrzích v tuzemsku i zahraničí za zvý-
hodněných podmínek,

■ zprostředkování obchodních kontaktů
v zahraničí (přes hospodářské komory,
obuvnické asociace okolních zemí, CEC,
CEDDEC, UITIC, apod.),

■ zprostředkování obchodních kontaktů
v tuzemsku i v zahraničí,

■ vydávání českého a cizojazyčného katalo-
gu členských firem,

■ bezplatná distribuce tohoto katalogu v tu-
zemsku i zahraničí,

■ řešení problémových oblastí obuvnické vý-
roby ve spolupráci s FT UTB, ITC a.s.
a dalšími odbornými pracovišti,

■ pořádání odborných přednášek, seminá-
řů, konferencí a školení,

■ další služby podle požadavků členů ČOKA.

Podrobnější informace o činnosti ČOKA
a podmínkách členství vám rádi poskytneme
na adrese:
Česká obuvnická a kožedělná asociace
tř. T. Bati 5267, 760 01 Zlín
tel.: 577 435 411
nebo tel./fax: 577 525 230
e-mail: coka@coka.cz nebo info@coka.cz
www.coka.cz

Foto: archiv ČOKA

Zlín – Česká obuvnická a kožedělná
asociace (ČOKA) je nezávislé za-
městnavatelské a profesní sdruže-
ní podnikatelů v obuvnické a kože-
dělné výrobě a obchodu s místem
působení v ČR. Členem sdružení se
může stát každá fyzická nebo práv-
nická osoba, která má s ČOKA

stejný předmět činnosti nebo společné zájmy. Členství v ČOKA upravují Stanovy a je podmí-
něno podáním písemné přihlášky u sdružení a úhradou základního členského příspěvku.
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Česká obuvnická a kožedělná asociace Zlín 

POMÁHÁ PODNIKATELŮM

Udílení nových certifikátů
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Brno – Letos slaví Asociace prádelen a čis-
tíren významné jubileum – 50 let činnosti
od založení. Při této příležitosti vydala aso-
ciace publikaci mapující historický vývoj
oboru až do současnosti. Knihu napsal
Ing. Zdeněk Kadlčík, který se při jejím psa-
ní vypravil za řadou pamětníků a strávil
hodně času i v Archivu města Ostravy.
Součástí publikace je také popis činnosti
asociace a struktura řízení. Kniha byla vy-
dána díky přispění oborově působících spo-
lečností, zejména firmy Pragoperun spol.
s.r.o., jako Generálního partnera 50. let
výročí Asociace prádelen a čistíren.

Je třeba věnovat pár slov také členské základ-
ně naší asociace. Asociace sdružuje celou
škálu prádelen a čistíren, a to od malých,
často rodinných firem, až po velké průmyslo-
vé provozy. Členskými firmami jsou všechny
velké a na českém trhu významné prádelny,
na což jsme právem hrdí. Menších rodinných
firem je zase podle počtu subjektů více. Další
důležitou součást členské základny tvoří do-
davatelé techniky a technologie a služeb, kteří
mají statut mimořádných členů. V praxi to
znamená, že mají přístup k informacím v aso-
ciaci, mohou být členy komisí, ale nemají prá-
vo volit či být voleni. 

Celý obor prádelenství a čistírenství je spole-
čensky vnímán jako nezajímavý. Opak je však
pravdou. Prádelny i čistírny jsou plné zajíma-
vých zařízení, která dokáží vyprat nebo vyčistit
textil, a to s minimální spotřebou vody a ener-
gie. To vše díky důmyslným opatřením, která
pradláci a čistíráci museli v minulosti udělat,
aby byli konkurenceschopní. Prádelny jsou hez-
ké výrobní prostory, které jsou logisticky uspo-
řádány tak, aby na sebe procesy vhodně nava-

zovaly. Čistírny jsou zase díky orientaci na spo-
třebitele nuceny poskytovat své služby téměř
nepřetržitě a ideálně na místě, které je snad-
no dostupné autem. Proto jsou často v nákup-
ních centrech. Všeobecné vnímání našeho
oboru je také příčinou nedostatku kvalifikované
pracovní síly, se kterou se potýká také textilní
průmysl. Tento problém řeší zejména čistírny,
kde je potřebné mít pracovníky alespoň se zá-
kladními textilními znalostmi, aby byli schopni
správně zvolit vhodnou údržbu daného oděvu.
Proto je asociace zapojena do Národní sousta-
vy kvalifikací a podporuje oborové vzdělávání
organizováním kurzů a seminářů. 
Stěžejní akcí pro oslavy takto významného jubi-
lea bude konference InterClean, která se letos
bude konat ve Wellness Hotelu Frymburk.
Účastníky čeká zajímavý odborný program,
který bude zčásti zaměřen na historii oboru,
ale budeme se věnovat také současným téma-
tům. Nedílnou součástí konference je i osvěto-
vá část. Letos budou účastníky čekat prezen-
tace vystavovatelských firem v rozsahu 20–30
minut a také vzdělávací work shopy. Je již zvy-
kem, že společenská část konference je boha-
tá. Také letos se účastníci mohou těšit na ži-
vou hudbu, long drinky, ale také na projížďku
po Lipně a ohňostroj. 
Asociace je dáma v nejlepších letech. O tom
svědčí mnoho plánů, které začínají získávat ob-
rysy a daří se posouvat dále činnosti, které
jsou užitečné členským firmám. Jednou z nich
je také mezinárodní spolupráce, která přináší
řadu zajímavých informací o dění v zahraničí
a také informuje o trendech. 
Tyto činnosti lze realizovat zejména díky podpo-
ře partnerských firem, které se zapojují do
projektu Partnerství s asociací v různých kate-
goriích. Pro letošní rok se podařilo navázat
spolupráci s firmami: 

Christeyns s.r.o.

Generální partner Asociace PaČ 2017

Lapauw CEE s.r.o.

Generální partner konference
Partner Výročí Asociace PaČ
Partner Asociace PaČ

Pragoperun, spol. s r.o. 

Generální partner Výročí Asociace PaČ

BEZEMA A.G.

Zlatý partner Asociace
Partner konference

Alliance Laundry CE s.r.o.

Zlatý partner Asociace PaČ

Textilní zkušební ústav, s.p.

Zlatý partner Asociace PaČ

Děkujeme za jejich důvěru a podporu.

Podrobné informace o Asociaci PaČ a konfe-
renci InterClean naleznete na www.apac.cz,
www.interclean.cz.

Ing. Ladislava Zaklová, 
generální sekretář Asociace PaČ

e-mail: zaklova@apac.cz

Konference InterClean

50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

ASOCIACE PAČ SE BLÍŽÍ!
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Lipov – Málokterá firma v textilní branži
prošla u nás takovým prudkým vývojem jako
společnost s ručením omezeným 2G Lipov.
Z malého provozu přidružené výroby tamní-
ho JZD je dnes velký podnik, který zaměst-
nává 134 lidí z Lipova a širokého okolí. 

2G Lipov je rodinná firma, kterou založili
manželé Jarmila a Oldřich Glogarovi v roce
1995. Navázali tak na dlouholetou tradici vý-
roby přikrývek z ovčí vlny v regionu Horňácko
v jihovýchodní části Moravy. Oldřich Glogar
(61) přitom využil svých zkušeností, které zí-
skal v předchozích letech v JZD Lipov, kde
vedl přidružené výroby (kovo, dřevo, che-
mie). „Postupně jsme to rozšířili na výrobu
teplákových souprav pro Centrotex ve spolu-
práci s Tostou Aš,“ vzpomíná na tehdejší do-
bu pan Glogar. A dodává: „Byly to veliké za-
kázky. Začali jsme v okolí také kupovat vlnu
a z ní postupně vyrábět vlněné přikrývky
a polštáře. A protože naše JZD mělo devizy,
v roce 1990 jsme koupili prošívací stroj Ma-
mut v Německu. To bylo něco!“

Bylo na co navázat
Nedlouho po revoluci se ale družstvo rozpad-
lo. V roce 1995 manželé Glogarovi zakoupili
ULUV v Hrubé Vrbce, kde se tkalo ještě na
ručních stavech. Vyráběli lněné ubrusy a šili
malé polštářky. Pak si pronajali skladovací ha-
ly v Louce, hned vedle Lipova, co družstvo po-
užívalo jako obilnici, zrekonstruovali je a začali
šít přikrývky a polštáře. „Teď to teď zpětně vy-
padá jednoduše, ale nebylo to jednoduché,“
říká O. Glogar. „V té době mi byla manželka
velikým pomocníkem a podporovala mé sny,
které se nám dařilo společně uskutečnit.“
A s úsměvem zdůrazňuje, že nic neprivatizo-
vali, „jen“ třikrát zastavili jejich dům.
Ale pojďme do současnosti. Dnes je firma
2G Lipov největší výrobce přikrývek, polštářů

a čalounických výplní v České republice. Kro-
mě toho vyrábí podložky, přehozy na postele,
spací pytle, potahy na matrace a řadu dal-
ších výrobků. V jejím „dětském“ programu
najdeme i zavinovačky, lůžkoviny, fusaky do
kočárků a matrace do postýlek. Zaměstnává
134 lidí, její tržby v roce 2016 dosáhly cca
100 milionů korun. Celých 90 % výroby je
určeno na export, zejména do Německa,
Rakouska, Slovenska a Itálie. V menším roz-
sahu exportují do dalších zemí Evropské
unie, do Švýcarska, Ruska a Gruzie. 

Zdravotní program
Zdravotní program je zaměřen zejména na
výrobky pro alergiky, výrobky s vyššími náro-
ky na údržbu, pro nemocnice, sanatoria
a domovy s pečovatelskou službou, stejně ja-
ko výrobky pro zdravé a pohodlné spaní.
Jsou zde používány moderní materiály, které
nejenže zlepšují kvalitu spánku, ale zabraňují,
nebo aspoň redukují výskyt roztočů, virů
a bakterií. Některé i odvádějí vlhkost z těla.
Do tohoto programu patří i polštáře vhodné
pro stabilizaci krční páteře během spánku. 

Výrobky z nanovláken
Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Li-
berci a firmou Nanovia z Litvínova vyvíjí 2G
Lipov novou řadu výrobků s vrstvou z nano-
vláken. Cílem této aplikace je zabránit proni-

kání roztočů a jimi produkovaných alergenů
k uživateli lůžkovin. Výhodou je, že přitom ne-
jsou použity žádné chemikálie, vše funguje
na mechanickém principu. Síťová struktura
nanovláken má otvory řádově menší, než je
velikost roztočů a alergentů. Použití je různé
– od lůžkovin, přes roušky zdravotnického
personálu až po výrobu zdravotnického ma-
teriálu, u kterého je třeba zaručit sterilitu –
ochranu proti průniku virů a bakterií. 

Výrobky s aplikacemi Swarovski
Již deset let má firma 2G Lipov zakoupenou
licenci od Swarovského na aplikaci jejich ko-
rálků na lůžkoviny. Povrchový materiál dodá-
vá Veba Broumov, v Louce ušijí povlečení
a zároveň aplikují korálky. Jak jsme měli mož-
nost pohmatem zjistit, korálky na povlečení
jsou velmi jemné...
Z Lipova a Louky jsme odjížděli s poznáním,
že i v dnešní době se v tuzemsku dá dělat
textil na vysoké úrovni a bez velkých problé-
mů. Dokonce si tu dokázali poradit i s největ-
ším „strašidlem“ dnešních textiláků – nedo-
statkem pracovních sil. „Chvíli nás to také
trápilo, ale vyřešili jsme to přesčasy,“ říká
pan Glogar. Dnes – i když firma stále roste –
tíživý nedostatek pracovních sil nepociťují.
Zkrátka, zdejší lidé jsou pracovití. A jsou rá-
di, že mají práci.

Michal Korol 

2G Lipov

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE

PŘIKRÝVEK

inzerce

Výroba ve firmě 2G Lipov Povlečení Swarovski
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Praha – Společnost ManpowerGroup 
Česká republika zveřejnila výsledky prů-
zkumu ManpowerGroup Index trhu práce
pro třetí čtvrtletí roku 2017.

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index 
trhu práce pro třetí čtvrtletí 2017 byla všem
účastníkům vybraného reprezentativního vzor-
ku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka:
„Jak očekáváte, že se změní celkový počet
zaměstnanců ve vaší společnosti v násle-
dujícím čtvrtletí do konce září 2017 v po-
rovnání s aktuálním čtvrtletím?“
ManpowerGroup má pro Českou republiku
k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jeli-
kož průzkum v ČR se provádí již pět let), která
eliminují dopad sezonních výkyvů v datech tý-
kajících se náborových aktivit. Tisková zpráva
uvádí všechna data sezonně neočištěná. 
Zaměstnavatelé v České republice jsou v prů-
měru v náborových plánech pro třetí čtvrtletí
2017 opatrní. 5 % zaměstnavatelů očekává
nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídají
snížení počtu pracovních sil a 90 % zaměst-
navatelů nepředpokládá žádné změny. Na zá-
kladě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu

práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí
2017 hodnotu +2 %. 
„Nezaměstnanost láme historické rekordy,
nicméně se zdá, že 4 % v České republice je
limit, pod který se může ekonomika jen velmi
těžko dostat. Poslední čísla ManpowerGroup
index trhu práce ukazují, že 3. čtvrtletí, které
bývá nejoptimističtějším obdobím roku z hle-
diska zaměstnanosti, již nebude představo-
vat další zrychlování náborových aktivit. Velké
firmy sice nadále nabírají nové zaměstnance
vysokým tempem, ovšem organizace pod
250 zaměstnanců nábory nových zaměst-
nanců zpomalují. Většina firem již naráží na
akutní nedostatek vhodných uchazečů na vol-
ná místa. To vede ke stále rychlejšímu nárůs-
tu mzdové úrovně, investic do rekvalifikací
a rozvoje zaměstnanců, náboru v zahraničí,
velkému důrazu na perzonální marketing a in-
vestice do budování značky zaměstnavatele,“
řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitel-
ka ManpowerGroup Česká a Slovenská re-
publika. 

Porovnání organizací podle velikosti
Celkové snížení Čistého indexu trhu práce je
důsledkem výrazného zpomalení náboru no-

vých zaměstnanců u mikro, malých a střed-
ních podniků. Jejich očekávání jsou sice opti-
mistická, nicméně již ne tolik jako v posled-
ním roce a půl. Nicméně velké organizace
nad 250 zaměstnanců nadále překypují pop-
távkou po nových lidech. 31 % bude nabírat,
4 % propouštět: Čistý index je tedy +27 %.
Střední podniky předpokládají náborové plá-
ny s Indexem +10 %, malé podniky +9 %
a mikropodniky hlásí stagnující náborové plá-
ny s Indexem +1 %. 

Porovnání dle odvětví 
Zaměstnavatelé v šesti z deseti odvětví před-
povídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování
počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové
prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvě-
tví Ubytování a stravování s Čistým indexem
trhu práce +16 %. Další nárůst počtu pra-
covních sil očekávají zaměstnavatelé v odvětví
Stavebnictví s hodnotou Indexu +8 %. Oproti
tomu zaměstnavatelé ve třech odvětvích hlásí
pokles počtu pracovních sil. Největší pokles
očekávají zaměstnavatelé v odvětví Zeměděl-
ství, myslivost, lesnictví a rybolov s Indexem 
-11 % a Těžba nerostných surovin s Indexem
-8 %. Mírný pokles pozorujeme v sektoru
Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kul-
tura s Čistým indexem -3 %.

Regionální srovnání v rámci ČR
Nejoptimističtější jsou zaměstnavatelé na
Moravě s Čistým indexem trhu práce +7 %
a v Praze s indexem +3 %. Avšak v Čechách
mimo Prahu vidíme stagnaci náborových plá-
nů s Indexem 0 %. V porovnání s předcho-
zím čtvrtletím se Index propadl o 7 procent-
ních bodů na Moravě a o 4 procentní body
v Čechách. Náborové plány v Praze zůstávají
relativně stabilní (+2 %).

Globální pohled
Výsledky průzkumu pro třetí čtvrtletí ukazují,
že zaměstnavatelé ve 41 ze 43 zemí očeká-
vají různou míru nárůstu počtu pracovních
sil. Nabídka pracovních příležitostí zůstává
podobná jako v předchozím čtvrtletí a vypadá
to, že zaměstnavatelé ve většině zemí a ob-
lastech jsou spokojeni se současnou úrovní
počtu zaměstnanců, případně plánují mírné
zvýšení a vyčkávají na jasnější signály trhu. Ve
srovnání s předchozím čtvrtletím zaměstna-
vatelé v 17 ze 43 zemí a oblastí očekávají po-
sílení náborových plánů, v 16 snižování
a v 10 neočekávají žádné změny. Ve srovnání
se stejným obdobím předchozího roku je vidi-
telný pozitivní trend, náborové prostředí se
zlepšilo v 26 zemích, oslabilo pouze v 15
a beze změny zůstalo ve dvou. Nejsilnější In-
dex z globálního hlediska hlásí Japonsko,
Tchaj-wan, Maďarsko a Spojené státy ame-
rické. Nejslabší předpověď přichází z Itálie,
České republiky a Finska.

ManpowerGroup Index trhu práce pro 3. Q 2017 

V MENŠÍCH FIRMÁCH

NÁBORY ZPOMALUJÍ
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Granville – Ve světě módy patří jméno
Christiana Diora (1905–1957) k nejpřed-
nějším diamantům. Tento francouzský
tvůrce má kořeny v Normandii. Svět textilu
& obuvi navštívil jeho rodný dům. Ten stojí
v mondénním městě Granville v Norman-
dii, nedaleko Mont St. Michel, na útesu
obráceném k Normanským ostrovům.

Vilu Les Rhumbs nechal postavil rejdař
Beust ke konci 19. století a pojmenoval ji
starým námořnickým výrazem Rhumb ozna-
čujícím větrnou či kompasovou růžici rozdě-
lenou do 32 paprsků, symbolem, jenž se ob-
jevuje jako vzor na mozaikové podlaze v jed-
nom z vchodů do domu. Rodiče Christiana
Diora zakoupili tento majestátní dům se zim-
ní zahradou umístěný v parku v roce 1905.
Christian Dior měl toto místo velice rád. Ve
svém životopisu Christian Dior et moi na-
psal: „Mám velice láskyplné a nádherné
vzpomínky... na dům svého dětství. Dokonce
bych řekl, že za svůj život a svůj styl vděčím
téměř výhradně tomuto místu a jeho archi-
tektuře.“
V roce 1932, krátce po smrti matky Chris-
tiana Diora, Madeleine, jeho otec, průmysl-
ník, zbankrotoval v důsledku krize a jeho dům
byl prodán. Vilu zakoupilo město Granville
a v roce 1938 byla zahrada zpřístupněna
veřejnosti.
V roce 1997 bylo ve vile otevřeno Muzeum
Christiana Diora, jedinečné muzeum nesou-
cí označení Musée de France, věnované
módnímu návrháři.

Dior a Granville
V současné době je (až do 24. září 2017)
v Muzeu Ch. Diora k vidění expozice, věnova-
ná Christianu Diorovi a Granville. Výstava vr-
há nové světlo na život tohoto skvělého mód-
ního návrháře a je součástí oslav 70. výročí

tohoto módního domu. Dne 12. února 1947
Christian Dior uspořádal svou první módní
přehlídku v soukromém sídle na Avenue Mon-
taigne 30 v Paříži. Ta se setkala s nebývalým
úspěchem v dějinách módního návrhářství
a tento módní dům se okamžitě stal ztělesně-
ním francouzské haute couture. 
Muzeum Christiana Diora v Granville pomá-
há připomenout si tuto událost prostřed-
nictvím nového pohledu na to, jak kořeny
Christiana Diora v Granville pomáhaly utvá-
řet jeho styl. Rodinné sídlo sehrálo klíčovou
úlohu jako zdroj inspirace tohoto návrháře.
Christian Dior strávil ve vile Les Rhumbs
své rané dětství a později, když se jeho ro-
dina v roce 1910 přestěhovala do Paříže,
zde trávil prázdniny. Ve svých memoárech

uvedl, že „…na toto místo má ty nejláskypl-
nější a nejbáječnější vzpomínky. Co k tomu
říct? Za svůj život, za svůj styl vděčím té-
měř výhradně tomuto místo a jeho archi-
tektuře.“
Vila Les Rhumbs, výzdoba jejího interiéru, její
zahrada, Granville a jeho nejbližší, jimž na
něm záleželo, utvářely základy výrazné osob-
nosti vynikajícího návrháře: Normanďana,
umělce, snílka a podnikatele. Styl Diorova
módního domu je možné pochopit pouze stu-
diem jeho kořenů v Normandii, v tomto do-
mě a v této zahradě posazené na útesech,
s výhledem na rozlehlý oceán a oblohu. Když
Christian Dior založil svůj módní dům ke kon-
ci roku 1946, navázal na vzpomínky ze své-
ho šťastného dětství a přivedl do svého týmu
své přátele z Granville. „A tak jsme byli zase
všichni spolu, stejně jako v mládí, když jsme
jezdili na pikniky, na ryby a hráli kroket. Ov-
šem tentokrát nás čekala jiná bitva,“ vzpomí-
ná návrhář ve svých memoárech. Tohle mě-
la být umělecká bitva, jímž se díky ohromné-
mu triumfu Dior zapsal do dějin. Talentovaní
a schopní umělečtí ředitelé pokračují ve sto-
pách zakladatele po celá desetiletí. Dnes ne-
se tuto tvůrčí pochodeň Maria Grazia Chiuri,
jež se stará o to, aby Dior i nadále tvořil his-
torii haute couture.
Pevné pouto návrháře k normandským koře-
nům je zachyceno na této výstavě prostřed-
nictvím dvojí cesty, historické a módní. Před-
měty znovu oživující vzpomínky na ráj návrhá-
řova dětství jsou umístěny hned vedle šatů
vytvořených návrhářem po roce 1947 a poz-
ději následujícími uměleckými řediteli, kteří
zůstali věrní památce Christiana Diora a za-
chovávají vazbu na jeho oblíbená témata.

(mk)
Foto: autor

Granville, rodiště Christiana Diora

VILA LES RHUMBS

Vila Les Rhumbs

Barevná zahrada byla Christianu Diorovi vždy inspirací
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Většina reklam vzniká v představě, že záka-
zník chce kupovat naše výrobky a služby
a nedělá to jen proto, že o nich neví. Ono to
platí ale jen pro velmi malou skupinu zákazní-
ků. Většinu to ale vůbec nezajímá. Proč si to
myslím? Kdyby lidé stáli o vaše produkty, sta-
čilo by odvysílat reklamu, vhodit leták do
schránky nebo poslat e-mail, a prodej by se
signifikantně zvýšil. Což se většinou neděje. 
Problém není nevědomost, ale nezájem. Li-
dem (až na pár vašich rodinných příslušníků
a blízkých přátel) je úplně jedno, že máte ně-
jakou firmu a prodáváte nějaké výrobky. Na-
víc je to nezájem aktivní. Lidé jsou každý den
zahlceni novými a novými podněty. Takže
v rámci zachování duševního zdraví mažou e-
maily, blokují reklamy a místo vašemu billbo-
ardu věnují pozornost svým záležitostem.
Skutečnost, že prodáváte lidem, kteří o vaši
službu v principu nemají zájem, vyžaduje tro-
chu jinou strategii. Nejdřív musíte ten zájem
vyvolat. Jak na to?

1 Pochopte 
potřebu zákazníka

Ptejte se stávajících zákazníků, nebo hledejte
v internetových diskuzích. Potřebujete zjistit,
co zákazník skutečně řeší a co ho ve skuteč-
nosti vede k nákupu toho, co prodáváte.
Zkuste si uvědomit, že souvislost mezi vaším
produktem a zákazníkovou potřebou, která
vám připadá naprosto samozřejmá, pro zá-
kazníka až tak zjevná být nemusí.
Představte si, že jste oděvní stylistka. Váš

zákazník ale žádnou stylistku nehledá. To,
co řeší, je, že má přecpanou skříň obleče-
ním, ale přitom nemá co na sebe. Nebo na-
bízíte skvělou léčbu rázovou vlnou. Ale váš
potenciální klient netuší, že mu to pomůže
na tenisový loket. A možná ani neví, že má

tenisový loket, protože nehraje tenis... Po-
zor – tohle není o tom, že by zákazník byl idi-
ot. Ale když takovou nabídku vidí v e-mailu
nebo v reklamě, prostě to smaže nebo za-
vře. Protože potřeba a problém jsou od se-
be ještě příliš daleko. A tím se dostáváme
k druhému kroku.

2 Tvořte informační obsah, který
se zákazníkovou potřebou zabývá

Mohou to být texty na webu, blogové články,
videa nebo třeba infografika. Zákazníkovi
v nich popíšete jeho problém a nastíníte
možnosti řešení.
Když zůstaneme u našich příkladů, jako sty-
listka můžete psát o tom, proč nakupujeme
oblečení, nebo jak najít svůj osobní styl. Jako
fyzioterapeut o nejčastějších příčinách boles-
ti loktů a různých možnostech terapie. V téh-
le fázi vůbec nejde o nějaký prodej. Jde o to
dostat se zákazníkovi do cesty v momentě,
kdy se rozhodne svůj problém řešit. Třeba
tak, že otevře vyhledávač.

3 Získejte 
důvěru

Ta se tvoří dvěma způsoby. Jednak tím, že
zákazníkovi nabídnete něco dalšího zdarma.
E-book, recept nebo návod, ukázku služeb.
Druhý způsob je ukázat, že skutečně máte
nějaké výsledky. K čemuž slouží reference
spokojených zákazníků a případové studie.
Teprve když jste vzbudili zájem a důvěru, mů-
žete se vrátit na začátek a začít nabízet pro-
dukty a služby. Výsledky na sebe nenechají
dlouho čekat.

Používáte podobný postup? A funguje? Po-
dělte se s námi.

Marketingový poradce (10)

ZÁKAZNÍK NEKUPUJE,

PROTOŽE NEVÍ

Magdalena Čevelová

je marketingová poradkyně a lek-
torka. Majitelům malých firem, živ-
nostníkům a volnonožcům pomáhá
získat zákazníky, uvádět na trh no-
vé produkty a služby, nastavovat
ceny, zvyšovat zisky a nacházet
v práci smysl a radost.

Praha – Podívejme se na jeden z největších marketingových bludů vůbec. Firmy kvůli němu
zbytečně utrácejí miliony ročně. A dost možná, že už o nějaké peníze připravil i vás. A při-
tom zní tak nevinně: Zákazníci nekupují, protože o našem produktu či službě nevědí.

Kresba Pixabay



Brno – GINETEX, mezinárodní asociace pro značení textilu symbo-
ly údržby, provedl v prosinci 2016 průzkum chování Evropských
spotřebitelů ve vztahu k textilním produktům a symbolům údržby.
Studie byla zpracována za účasti šesti různých Evropských zemí,
a to z Německa, Velké Británie, Francie, Itálie, České republiky
a Švédska. Průzkumu se účastnilo celkem 6 000 osob v různých
věku 18–65 let.

Výsledky studie jsou velmi zajímavé, a to jak z hlediska symbolů
údržby, jejich existence na textilu, tak i z hlediska péče o textilní výrob-
ky. Součástí průzkumu byly také otázky zaměřující se na údržbu še-
trnou k přírodnímu prostředí. 
Z výsledků například vyplynulo, že 80 % respondentů si odmítá koupit
oděvy bez označení způsobem údržby. To je alarmující číslo zejména
pro výrobce. Pro obchodníky je to významný impulz k tomu, aby po vý-
robcích požadovali správné značení uváděné na textilu.
Studie ukazuje, že 70 % Evropanů dodržuje instrukce pro správnou
údržbu textilu ve formě symbolů údržby. Na celoevropské úrovni pak
57 % respondentů přiznává, že se symboly řídí často a 13 % dokon-
ce, že tak činí vždy. 

Tyto údaje ilustrují význam symbolů údržby pro spotřebitele:
■ 38 % uvádí, že se těmito pokyny řídí na prvním místě zejména pro-

to, aby předešli problémům při praní (například srážení)
■ 31 % se jimi řídí z důvodů, aby své oděvy ošetřovali správně a zajis-

tili si tak jejich dlouhodobou živostnost. Tento důvod uváděli na dru-
hém místě. 

Celkově považují Evropané etikety, na kterých jsou umístěny informace
o vhodné údržbě, za příliš velké a 62 % je odstřihuje, protože jim eti-
keta dráždí pokožku. Dalších 55 % má pocit, že jsou etikety příliš dlou-
hé a nepohodlné. Tyto výsledky se samozřejmě v jednotlivých evrop-
ských zemích liší. 

Symboly pro žehlení a praní jsou nejznámější
Dalšími sledovanými parametry bylo povědomí o významech jednotli-
vých symbolů. Na prvních dvou místech se umístily symboly pro žehle-
ní a praní a skórují velmi těsně 97 % a 91 %. Tři zbývající symboly zůs-
távají spotřebitelům nejasné: 
■ symbol pro profesionální péči dokáže správně interpretovat pouze

21 % Evropanů
■ 39 % neví, co znamená symbol pro bělení
■ 45 % nezná význam symbolu pro sušení. Totéž platí pro speciální

značky (například podtržítka pod symboly), kterých si všiml pouze je-
den respondent ze čtyř. 

Naproti tomu jsou tečky označující teplotu žehlení/sušení lépe roze-
znatelné, protože je zaznamenal každý druhý respondent (54 %). 
Průzkum odhaluje, že 84 % Evropanů se cítí znepokojeno plýtváním ener-
gie a vody. A mezi Evropany, kteří se cítí znepokojeni, pak 90 % z nich se
patřičně chová při údržbě textilu a volí ekologičtější způsoby. 

Za zmínku stojí, že se evropští spotřebitelé naučili ekologicky
příznivým návykům, jako například: 

■ 62 % využívá sušení na vzduchu, jak jen to je možné
■ 61 % snižuje teplotu prací lázně 
■ 44 % využívá programů ECO 

GINETEX vytvořil již před několika lety postupy ekologicky příznivé péče
o textil a šíří je prostřednictvím loga clevercare.info, které je využíváno
řadou významných mezinárodních značek jako doplněk pěti základních
symbolů údržby. Vlastní webovou stránkou www.clevercare.info pak
GINETEX informuje spotřebitele o jednoduchých a efektivních opatře-
ních ekologické údržby textilu. 
K průzkumu a získaným informacím se vyjádřil také prezident GINETE-
Xu, Adam Mansell z Velké Británie následovně: „Výsledky tohoto prů-
zkumu jsou pozitivní a povzbudivé. Reflektují významnou roli GINETE-
Xu, který usiluje o lepší pochopení symbolů údržby. Naše poslání je
dlouhodobě pracovat i přesto, že jsme vystaveni řadě překážek, jako
je nesprávná interpretace symbolů a odstraňování etiket. Společně
s našimi dalšími značkami musíme pokračovat v posilování našich ak-
tivit se širokou veřejností, abychom zajistili, že symboly údržby (i spe-
ciální prvky) budou správně chápány na celém světě. Náš trvalý cíl
harmonizace a standardizace systému označování symboly údržby na
celém světě k tomu přispívá každým dnem“. 
Závěrem je třeba dodat, že symboly informují spotřebitele o vhodné
údržbě již více než padesát let. Díky globálnímu obchodu však jejich vý-
znam stále roste, protože jsou to značky bez hranic.
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inzerce

GINETEX

SYMBOLY JSOU PRO

SPOTŘEBITELE DŮLEŽITÉ!
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Praha – Cena, kvalita a vzhled. To jsou tři
nejdůležitější faktory, které dnes čeští spo-
třebitelé řeší během nakupování, ukázala
aktuální studie o nákupním chování Čechů
v kamenných obchodech poradenské spo-
lečnosti EY. Zatímco většinu čes kých žen
lákají k nákupu ceny a slevy (77 %, resp.
33 %), muži dbají spíše na kvalitu kupova-
ného zboží (68 %). Nákupní chování se liší
nejen podle pohlaví, ale i napříč generace-
mi. U mladé generace (18–24 let) má na
rozhodování velký vliv vzhled a design vý-
robku. Osm z deseti mladých používá při
nákupu mobilní telefon. S mobilem v ruce
v obchodech porovnávají ceny, vyhledávají
recenze, nebo si zboží fotí.

Češi se při nakupování nejčastěji stále rozho-
dují podle ceny zboží. Ta je rozhodujícím fakto-
rem až pro tři čtvrtiny z nich. Hned po ceně
je ale na druhém místě žebříčku kvalita. Na ní
dávají podle svých slov důraz až dvě třetiny li-
dí. Trendem posledních let je, že stále více
spotřebitelů klade důraz na kvalitu za rozum-
nou cenu. Konkrétní značka je důležitá jen
pro pětinu Čechů. Do popředí se především
u generace mladých Čechů dostává zájem
o design výrobků. „I když jsou mladí pochopi-
telně citliví na cenu, vzhled je důležitý až pro
třetinu z nich. Hezky vypadající produkt jiného
výrobce jsou tak často schopni upřednostnit
před jiným produktem, třeba od jejich oblíbe-
né značky,“ říká Ondřej Žák, výkonný ředitel
oddělení podnikového poradenství společnos-
ti EY a vedoucí oddělení poradenských služeb
v oblasti FMCG a Retailu.

S chytrým telefonem v ruce
U mladých zákazníků je patrný i další nákupní
trend – využívání chytrého telefonu. Během
návštěvy obchodů jej využívá až osm z deseti
mladých lidí (82 % oproti 55 % ostatních zá-
kazníků). Telefon jim při nákupu výrazně po-
máhá při rozhodování. Hledají v něm totiž
konkurenční cenové nabídky, recenze jiných
uživatelů, nebo si zboží fotí a posílají kamará-
dům či blízkým přes chatovací aplikace, když
například potřebují názor ostatních na nové
oblečení. „Chytrý telefon se rychle stává hlav-
ním komunikačním prostředkem mladých lidí
při nakupování. Obchodníci, kteří ho správně
zapojí do své strategie, budou mít velkou kon-
kurenční výhodu,“ vysvětluje Ondřej Žák. Zá-
kazníkům mohou obchodníci posílat například
slevové kupony nebo související nabídky. Ne-
bo třeba nabídnout různé nákupní aplikace,
které jim ulehčí výběr správného zboží nebo
poradí s nákupem.
Proti ostatním generacím mladí také tolik ne-
řeší častý nešvar českého maloobchodu –
nepříjemný personál na prodejnách. Důvod je
nasnadě, s telefonem v ruce a kamarádem
na lince nemají potřebu s obsluhou obchodu
téměř vůbec komunikovat. 32 % mladých by
uvítalo personalizovanou nabídku v obchodě

formou zasílání nabídek přímo v prodejně na
mobil. „Vysoká citlivost na cenu a neochota
mladých komunikovat s personálem nám jas-
ně definují výzvy příštího období pro obchod-
níky. Pečlivá optimalizace cenotvorby na stra-
ně jedné a zavádění digitálních komunikač-
ních technologií v obchodě na druhé straně.
Velkou a zatím nevyužitou příležitostí ke zvý-
šení tržeb i spokojenosti zákazníků, je zasílání
nabídek na míru,“ vysvětluje Petr Knap, ve-
doucí partner podnikového poradenství spo-
lečnosti EY a Digital Champion ve střední a ji-
hovýchodní Evropě.

Ženy osloví slevy, muži dají na kvalitu
Mezi ženami a muži panují největší rozdíly ná-
kupního chování v kategorii oblečení – ženy
(58 %) nakupují v porovnání s muži (26 %)
oblečení mnohem více pro radost. Zatímco
u mužů je hlavním motivátorem nahrazení
obnošených kousků (76 %) nebo pořízení
zcela nového druhu do jejich šatníku (43 %),
ženy si nejčastěji nákupem oblečení chtějí
udělat radost (58 %). Téměř na stejné úrov-
ni je pak u žen obnovení šatníku (55 %) či na-
kupování ve slevách (56 %).
„Rostoucí tendence nákupu oděvů u mladé
generace pouze na základě slev je alarmující
a svědčí o nedostatečném cílení komunikace
a budování vztahu se zákazníkem ze strany
značek a obchodníků,“ vysvětluje Tomáš Mol-
nár, senior konzultant oddělení podnikového
poradenství společnosti EY a specialista na
digitalizaci v Retailu.
Na slevy reaguje nejčastěji mladá generace
(59 %), speciálně mladé dívky a ženy (71 %),
které cíleně vyhledávají výhodné nabídky.
A zatímco muži jdou do obchodů často s jas-
ným cílem i představou o značce, až 40 %
žen se rozhoduje o tom, jaký produkt a kte-
rou značku si koupí, až v obchodě.
Naopak mnohem jasnější jsou motivace
obou pohlaví u kategorií jako drogerie, náby-
tek či elektronika. Devět z deseti nakupují-

cích zavítá do drogerie z prostého důvodu,
že jim doma došlo současné balení jednotli-
vých produktů. I přesto zde u žen hrají roli
nákupy pro radost, které si dopřává každá
čtvrtá. „Až 28 % mladých lidí nakupuje v dro-
gerii nové produkty, které zatím pravidelně
nepoužívali, což je dvakrát více než u ostat-
ních věkových skupin. Ženy rozšiřují paletu
nakupovaných kosmetických produktů již ve
velmi mladém věku (18–24 let). U mužů je
tento trend výraznější spíše po třicítce,“ říká
Molnár.
Naopak velmi pragmatickou kategorií, kde
slevy, reklama nebo doporučení na klienty pří-
liš neplatí, je nábytek. Nakupujeme jej přede-
vším proto, že ten současný nám dosloužil
(62 %), rozbil se (53 %), či proto, že zařizu-
jeme nové bydlení (43 %). Dvě třetiny záka-
zníků nemají před návštěvou prodejny žádnou
představu o konkrétní značce a rozhodují se
až na místě. Do obchodů si především chodí
nový kus prohlédnout a vyzkoušet, jelikož jde
často o dlouhodobou investici. Je to jediná
kategorie, kde se nejmladší respondenti neli-
ší od průměru. Dvakrát více žen než mužů
kupuje nábytek pro radost. Muži jsou naopak
praktičtější a nový nábytek pořizují z pragma-
tických důvodů, a to o 20 % více než ženy.
Poslední zkoumanou kategorií byla elektronika.
Zde se prvotní výběr zboží přesunul na online,
zákazníci již chodí do prodejny s konkrétním
názorem a jasnou představou o tom, co a ja-
kou značku jdou koupit. Nejjistější si jsou zá-
stupci mladé generace (56 %). Celá třetina lidí
pak u elektroniky uvádí jako důvod pro nákup
potřebu pořídit si novější model (32 %), u mla-
dé generace je to dokonce 70 %. „Až 70 %
mladých lidí nakupuje elektroniku stále častěji
z důvodu touhy po novém modelu. Výrobci na
to dnes proto reagují stále častějším uvádě-
ním nových modelů na trh, což představuje
i velkou příležitost pro obchodníky k vytvoření
dlouhodobého vztahu se zákazníky a udržení si
jejich přízně,“ dodává Ondřej Žák.

Studie EY: 

JAK ČEŠI NAKUPUJÍ?

Důvody pro nákup nového oblečení (v %)
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Praha – Kdy může zaměstnavatel „ukon-
čit“ svého zaměstnance? Jaká to pro něj
přináší rizika? Pozor na chybnou výpověď,
může se otočit proti zaměstnavateli
a stát ho stovky tisíc či dokonce miliony
korun na odškodném. 

Dohoda o rozvázání 
pracovního poměru 
Dohoda je nejbezpečnější a nejjednodušší
prostředek ukončení pracovního poměru jak
pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.
Dohoda je nejčistší řešení rozkolu v zaměst-
nání. Jednoduše se v ní určí poslední pra-
covní den, případné odstupné a další vypořá-
dání vzájemného vztahu. Dohodou však ne-
lze obejít zákonný nárok na odstupné. Při
nadbytečnosti zaměstnance náleží minimální
odstupné jako při výpovědi. U dohody však
hrozí, že bude drobně krácen nárok na pod-
poru v nezaměstnanosti. 

Kdy je výpověď neplatná?
Druhým nejčastějším důvodem ukončení pra-
covního poměru je výpověď. Výpověď musí být
v prvé řadě písemná. Zaměstnavatel je navíc
velmi omezen a může dát zaměstnanci výpo-
věď pouze z důvodů uvedených v zákoníku
práce, jinak je výpověď neplatná. Důvody mu-
sí být jasně popsány, nestačí pouhý odkaz na
zákon. Jasně musí být také vymezeno chová-
ní zaměstnance, které k výpovědi vedlo. 

Nejčastější důvody rozvázání
pracovního poměru zaměstnavatelem 

Organizační změny:
V době ekonomické krize se stala nejčastěj-
ším důvodem rozvázání pracovního poměru
tzv. nadbytečnost. To dnes jíž není úplně na
pořadu dne, respektive nikoliv z důvodů kri-
ze. Pokud chce zaměstnavatel platně tento
důvod využít, musí provést tzv. organizační
změnu. Typicky jde o sloučení „týmů“ či out-
sourcování části služeb.
Rozhodnutí o organizační změně musí být
z povahy věci přijato jako první, ještě před
podáním výpovědi. Nemusí mít konkrétní for-
mu (jde např. o zápis z porady vedení společ-
nosti), ale musí být nadbytečnému zaměst-
nanci prokazatelně sděleno. Mezi organizač-
ní změnou a nadbytečností zaměstnance
musí být navíc příčinná souvislost a organi-
zační změna by měla skutečně vést k zefek-
tivnění fungování zaměstnavatele.

Porušování povinností:
Pokud zaměstnanec poruší „pracovní kázeň“
závažně nebo dokonce zvlášť hrubým způso-

bem, má zaměstnavatel možnost přistoupit
k výpovědi z pracovního poměru rovnou. Ne-
musí tedy čekat na další podobná porušení
pracovní kázně.
Závažné porušení je např. nepovolená delší
absence na pracovišti nebo jí může být poží-
vání alkoholu, konflikt mezi zaměstnanci atp.
Většinou však není intenzita porušení dosta-
tečná. V takovém případě může zaměstna-
vatel použít výpovědního důvodu spočívající-
ho v soustavném méně závažném porušová-
ní povinností zaměstnance. 
Musejí však být splněny tyto předpoklady:
1. Méně závažné porušování povinností za-
městnancem. V praxi může jít podle okolnos-
tí např. o opakované pozdní příchody za-

městnance do práce, kouření na pracovišti,
drobné prohřešky proti nastaveným pravid-
lům apod.
2. Soustavnost porušování. Ta je dána, po-
kud dojde alespoň ke třem méně závažným
porušením. Platí tedy zákon „třikrát a dost“.
Tato porušení však můžou být i různá. Měla
by mezi nimi však být relativně úzká časová
souvislost, což se posuzuje individuálně. 
3. Písemné upozornění na možnost výpovědi
z pracovního poměru (tzv. výtka). Zaměstna-
vatel musí porušení zaměstnanci vytknout
v době posledních šesti měsíců před uděle-
ním výpovědi a přesně dané porušení ve vý-
tce popsat. 
4. Dodržení subjektivní a objektivní lhůty.
Pracovní vztah je možné vypovědět dva měsí-
ce ode dne, kdy se zaměstnavatel o důvodu
k výpovědi dozvěděl, a ne později než jeden
rok ode dne, kdy tento důvod vznikl. Např.
zaměstnanec si v pracovní době hrál sou-
stavně počítačové hry, ale zaměstnavatel to
zjistil až po mnoha měsících.

Neuspokojivé pracovní výsledky:
Jde o důvod postihující „neschopnost“ za-
městnance. Např. pokud zaměstnanec nepl-
ní stanovený plán. Z tohoto důvodu je možné
zaměstnanci dát výpověď, jen jestliže byl
v době posledních 12 měsíců písemně vy-
zván k odstranění nedostatků a přesto je
v přiměřené době neodstranil. Právo za-
městnavatele k ukládání pracovních úkolů
však není bez mezí. Musí jít vždy o pracovní
úkoly přiměřené ke sjednanému druhu prá-
ce, úkoly splnitelné a pro jejich splnění musí
zaměstnavatel vytvořit vhodné podmínky.

Nesplňování požadavků:
Nesplňování požadavků je trochu odlišným
důvodem k výpovědi. Jde např. o situaci, kdy
zaměstnanec-řidič ztratí řidičské oprávnění
a není zaměstnavateli tedy k užitku. Může
však jít i o jiné požadavky, např. jazykové zna-
losti. Zaměstnavatel však musí zaměstnanci
vždy dát příležitost dané požadavky doplnit. 

Okamžité zrušení 
pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru je mi-
mořádným způsobem skončení pracovního
poměru a zákoník práce dovoluje tímto způ-
sobem rozvázat pracovní poměr pouze ve vý-
jimečných situacích, kdy nelze na zaměstna-
vateli spravedlivě vyžadovat, aby pracovní po-
měr dále pokračoval, a to ani do uplynutí vý-
povědní doby. Jde typicky o páchání trestné
činnosti zaměstnancem či porušování jeho
povinností zvlášť hrubým způsobem (např.
drobné krádeže na pracovišti).

Advokát radí

JAK UKONČIT PRACOVNÍ

POMĚR Z POHLEDU

ZAMĚSTNAVATELE?

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz,
jehož prostřednictvím dochází
k poskytování dostupných
a flexibilních právních služeb
zejména v oblasti pracovního
práva, práva nemovitostí, převodů
vozidel, ale i dalších právních
oblastí. Právní služby poskytují
prostřednictvím tohoto webu
pouze advokáti.
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Zlín – Redakci Světa textilu & obuvi se do-
stalo laskavého svolení amerického vyda-
vatele k publikování části práce Hygienic-
ké aspekty nošení obuvi. K. Kolomazník
a J. Pecha (Hygienic aspects of wearing
shoes, Health Edu Care, Volume 2(2): 
4-4 2017). Jmenovaní autoři působí na
fakultě aplikované informatiky Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. Plný text byl publi-
kován v odborném tisku v USA. Pro potře-
by redakce Světa textilu & obuvi byla prá-
ce zkrácena. Pro vážné zájemce pošleme
kopii plného textu. 

Práce se zabývá kvantitativním popisem mi-
kroklimatu ve vnitřním objemu obuvi. Ne-
vhodné mikroklimatické podmínky mohou
způsobit dermatologické problémy kůže. Je
popsán izotermní kvantitativní model mikro-
klimatu obuvi založený na hmotové bilanci
vlhkosti. Model zohledňuje vlhkost produko-
vanou potem, její akumulaci ve vnitřním obje-
mu obuvi a transport vlhkosti skrz svrchní
materiál obuvi. Byl proveden modelový výpo-
čet mikroklimatu pro několik různých trans-

portních vlastností materiálů obuvi. Proble-
matika poškození kůže šestimocným chro-
mem je probrána ve spojení s potenciální
přítomností dalších komponent, které mo-
hou být obsaženy ve svrchním materiálu bo-
ty a které mohou nepříznivě ovlivňovat lidské
zdraví. Je zdůrazněna pozitivní stránka noše-
ní ponožek jako bariéry proti přenosu škodli-
vých částic do pokožky, ponožky také pozitiv-
ně ovlivňují vnitřní mikroklima obuvi. 

Úvod
Hlavní funkcí bot je ochrana chodidel proti
mechanickému poškození, nepříznivému po-
časí a v neposlední řadě proti možnému po-
škození, jež může způsobit okolí. Kromě toho
je zde také významný vliv módy. Ideální obuv
by měla toto všechno brát v potaz, měla by
být pohodlná a zdravotně nezávadná. Toto je
ideální případ, ale realita je jiná. Boty, které
nejsou vybrány správně, můžou výrazně
ovlivnit lidské zdraví, a to s trvalými následky.
Negativní stránka při nošení nesprávných
bot může být rozdělena do dvou hlavních ka-
tegorií. První z nich je ortopedické poškoze-
ní, které ve většině případů končí trvalou de-

formací způsobenou poškozením nosních
kostí nohou nebo apofýzou. Nebezpečí orto-
pedického poškození je hlavně u malých dětí.
Kvůli tomu je nesmírně důležité dětem vybí-
rat správnou obuv a vyhýbat se botám nízké
kvality (obvykle nízké ceny). Další poškození je
spojené s dermatologickými problémy – po-
škození pokožky. Ortopedickému poškození
se můžeme vyhnout při nakupování. Platí vel-
mi jednoduché pravidlo – pokud boty nepad-
nou, neměli bychom si je kupovat. Dermato-
logické poškození pokožky se ve většině pří-
padů objeví až po čase, někdy až po záruce,
a proto se budeme podrobně zabývat der-
matologickým problémem.
Relativně jednoduchým příkladem se zdají
být boty vyrobené z netoxického materiálu –
kůže, textil, plast. Netoxický materiál, ze kte-
rého jsou boty vyrobeny, může ale způsobit
dermatologický problém spojený s mikrokli-
matem ve vnitřním objemu obuvi, ohraniče-
ném povrchem pokožky a vnitřním povrchem
svrškového materiálu. Nesprávné mikrokli-
ma, vlhkost a teplota můžou vytvořit příznivé
podmínky pro plíseň a kvasinková onemocně-
ní. Léčba způsobených problémů je velmi

K. Kolomazník, J. Pecha 

HYGIENICKÉ ASPEKTY

NOŠENÍ OBUVI

Profesor K. Kolomazník



41

Zprávy Svět textilu & obuvi

červenec – srpen 2017

zdlouhavá a drahá, nemluvě o nepohodlí, jež
nám plíseň způsobuje. 

Mikroklima ve vnitřní části obuvi
Povrch pokožky je zdroj vlhkosti a tepla, kte-
ré se akumuluje ve vnitřní části obuvi a je
transportováno skrz svrchní materiál. Kvan-
titativní model popisuje nestacionární tepel-
nou a hmotnou bilanci, jehož řešením je ča-
sová závislost koncentrace a teploty, tj. mi-
kroklimatické podmínky ve vnitřní části obuvi.
Pro poškození pokožky hraje vlhkost velkou
roli a z toho důvodu se budeme zabývat izo-
termním modelem. Přesný matematický
model hraje samozřejmě důležitou roli, ale
kvůli složitosti a z praktických důvodů před-
stavujeme aproximativní model, který je rela-
tivně jednoduchý a jehož řešení nezpůsobí
velké problémy. V aproximativním modelu
nelineální koncentrace profilu ve svrchním
materiálu je nahrazena lineálním koncen-
tračním profilem ve svrchním materiálu bot. 

Modelování mikroklimatu
Prakticky je povrchové úpravy dosaženo apli-
kováním polyuretanové nebo polyakrylátové
pryskyřice o tloušťce vrstvy 1–10 μm. Pro
kvantitativní popis je užitečné srovnání difuzní-
ho odporu obou vrstev, kůže a polymeru. Di-
fúzní odpor je definován jako poměr tloušťky
jednotlivých vrstev k hodnotě difuzního koefici-
entu. Difuzní koeficient vodní páry přes poly-
merní vrstvu je přibližně 10-9 m2.s-1. V kůži je
hodnota difuzního odporu 150 s.m-1 a v poly-
merní vrstvě 1 000–10 000 s.m-1. Je proto
možné zanedbat difuzní odpor kůže a zabývat
se difuzí vodních par přes vrstvu polymeru. 
Pokud srovnáme výsledky, je vhodnější použít
obuv bez povrchové úpravy, s čímž se nej-
častěji setkáme u textilního materiálu. Textil-
ní svršek, navzdory několika výhodám, není
univerzální řešení a proto v případě, že má-
me materiál z kůže, kde je požadována povr-

chová úprava, je vhodného mikroklimatu do-
saženo použitím sorpčního materiálu s vyso-
kou adsorpční kapacitou vodních par. Experi-
mentálně se sorpční kapacita stanovuje na-
měřením adsorpční izotermy, což je závislost
rovnovážné adsorbované vlhkosti na sorpč-
ním materiálu (sorbent) na rovnovážné kon-
centraci vodních par nad sorbentem.

Ochrana proti potenciálním jedům 
Kůže, správněji useň, je vstupní surovinou
pro obuvnický průmysl. Hlavní surovinou pro
výrobu usně jsou kůže jatečných zvířat, které
se přeměňují koželužskými operacemi na ko-
nečný produkt. Nejdůležitější operace, jíž se
surová kůže mění na useň, se nazývá činění.
Téměř 80 % surové kůže je činěno komplex-
ními sloučeninami zásaditých chromitých solí.
Chrom je v kůži vázán silnou koordinační vaz-
bou ke kolagennímu proteinu kůže, což dává
výsledné požadované funkční vlastnosti usně.
Nicméně malá část chromité soli zůstává ne-
vázána a může být částečně uvolněna v pro-
cesu použití vyčiněného zboží. Z hygienického
hlediska jsou trojmocné soli chromu zdravot-
ně nezávadné a nepředstavují vážné riziko pro
lidské zdraví. Soli šestimocného chromu jsou
však toxické a karcinogenní. Klíčovou otázkou
je, zda trojmocný chrom může být oxidovaný
na šestimocný a za jakých podmínek. 
Nejlepší ochranou je nosit ponožky, které
představují bariéru přenosu šestimocného
chromu do pokožky. Kvantitativní model bari-
éry je založen opět na kvazistacionárním zjed-
nodušení. Ponožka také zabraňuje kontaktu
s dalšími potenciálně nebezpečnými kompo-
nenty, a to díky difuznímu a adsorpčnímu od-
poru svrškového materiálu. Stejně důležitá je
ochranná funkce ponožky při nošení plastové
obuvi, jež může obsahovat vymigrované změk-
čovadlo, především ftalát (DOP), různé složky
lepidla a další, což může způsobit velmi nepří-
jemný ekzém. 

Ve městech, kde je hustá automobilová do-
prava, se na povrchu vozovek vyskytují toxic-
ké jedy způsobené spalováním paliva nebo
nevhodným brzděním (černé čáry na silnici) .
Dokonce i tady mohou ponožky hrát význam-
nou ochrannou roli.

Závěr
Možné poškození pokožky může být způsobe-
no nevhodným mikroklimatem ve vnitřním
objemu obuvi a přímým kontaktem povrchu
pokožky s povrchem svršku, který může ob-
sahovat škodlivé částice a také difuzí nebo
přímým kontaktem pokožky s prostředím,
které obsahuje možné jedy nahromaděné na
povrchu cest. Nebezpečí nevhodného mikro-
klimatu během nošení bot může být elimino-
váno vysokou sorpční kapacitou svršku pro
vlhkost nebo vložkou do boty. Ochranou proti
přímému kontaktu pokožky s možnými ne-
bezpečnými látkami, jako je karcinogenní še-
stimocný chrom, slouží používání ponožek,
které tvoří ochranou bariéru. Šestimocný
chrom se může objevit v materiálu obuvi ze-
jména následkem nedokonalé technologie,
speciálně během činění, nebo může vznik-
nout při nesprávném ošetření obuvi. Omezit
by se mělo ošetření bot látkami obsahujícími
oxidanty (jako jsou mnohé komerční dezin-
fekční prostředky). Jako bezpečnostní pre-
ventivní opatření doporučujeme vyhýbat se
čistění špinavých bot pitnou vodou, která ob-
sahuje oxidanty v důsledku její dezinfekce a je
vhodné ošetřit obuv vhodným krémem (kyse-
lé krémy jsou z tohoto hlediska vhodnější než
bazické), poté co je nosíme v dešti/bouřce,
kdy okolní vzduch obsahuje ozon. Závěrem
můžeme říct, že nošení ponožek může v ex-
trémních případech vytvořit možnou hranici
mezi „nemocí a zdravím“ nebo mezi „životem
a smrtí“. 

Spojení na autora:
kolomaznik@fai.utb.cz

Praha – Puma představila novou techniku
šněrování Netfit, která spojuje individuální
design a dokonalou stabilitu.

Svršek obuvi tvoří síťovina s šestiúhelníkový-
mi oky. Šněrovadlo lze provléct libovolným
otvorem a tím zlepšit stabilitu. Společnost
Puma nabízí pět různých způsobů šněrová-
ní. Mezi nimi například minimální nebo na-
opak maximální stabilitu nohy, kterou je
možné obměňovat podle potřeby a způsobu
tréninku. Zákazníci si mohou vybrat různé
barvy, šířky, délky a styl šněrovadel a vyjá-
dřit tak svůj osobní vkus. Usain Bolt, jamaj-
ský atlet a světový rekordman, který propa-
guje značku Puma, se k novému typu šněro-
vání Netfit vyjádřil následovně: „Hodně tré-
nuju, často až příliš, a každý trénink je
odlišný. Proto je pro mne důležité mít tako-
vou obuv, kterou si mohu pružně přizpůso-
bit různým formám tréninku. “

Puma

NOVÝ TYP
ŠNĚROVÁNÍ

Foto: Puma
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Praha – Značka Reebok představila svou iniciativu Cotton & Corn, zaměře-
nou na udržitelné produkty na bázi obnovitelných rostlinných surovin, které
chce uvést na trh ke konci letošního roku.

Prvním prototypem je obuv se svrškem z biobavlny a podešví z průmyslové ku-
kuřice. „To je teprve začátek naší iniciativy k obnovitelným produktům,“ sdělil Bill
McInnis, šéf Reebok Future. „Zabýváme se všemi třemi fázemi životního cyklu
produktu. Cílem je vyrábět obuv z udržitelných a obnovitelných surovin namísto
dosud využívaných materiálů na základě ropy. Samozřejmě je pro nás důležité
i to, co se děje se starými, již nepoužívanými botami. Proto stojí na začátku cy-
klu přírodní rostlinné materiály jako je kukuřice a bavlna a možnost jejich kom-
postování na konci cyklu.“ Na řešení obnovitelné suroviny spolupracoval Reebok
se společností DuPont Tate & Lyle Bio Products, která vyvinula Susterra-Pro-
pandiol – nejedovatý, 100% certifikovaný produkt na bio bázi z průmyslové ku-
kuřice – který se bude používat na výrobu podešví.

Reebok: 

BIOLOGICKY
ODBOURATELNÁ OBUV

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Vážená redakce, 
v minulém vydání vašeho časopisu jsem si se zájmem přečetl článek o tom, jak
firmy v Myanmaru (dříve Barma) vykořisťují své zaměstnance; leckdy prý i využí-
vají dětskou práci. A také sledují, jak často chodí zaměstnankyně na WC! Je to
smutné čtení a opravdu myslím, že by mezinárodní organizace s tím měly něco
udělat. 
Ale podobné věci se nedějí jen v daleké Asii. Moje manželka pracuje jako poklad-
ní v jednom hypermarketu. V Liberci, tedy v zemi tolik vychvalované Evropské
unie. A také ona má problémy, když potřebuje jít na WC. Dlouze a složitě musí
vysvětlovat vedoucí, kam že to jde! K tomu si často musí vyslechnout i poznám-
ky o tom, že je to dnes již podruhé… O co horší to je, když výše uvedená kon-
verzace někdy probíhá před samotnými zákazníky!
Pište tedy častěji o tom, co se děje doma. Žijeme přeci tady, a ne v Asii. 

František M., Jablonec

Seznam inzerentů v tomto čísle:

Sassa Mode (titulní strana), BVV (str. 2), ETKA (str. 5), Butterfly (str. 7), ,
Marco Tozzi (str. 11), WICO B.G.M. (str. 17), Lagen (str. 19), Michal Marek
(str. 21), StockXchange (str. 25), ATOK (str. 27), HeS (str. 31), 2G Lipov
(str. 33), SOTEX GINETEX (str. 37), Veletrh I.L.M (str. 43)

Vaše podněty jsou pro nás cenné, mimo jiné i jako

zdroj inspirace pro naše články. 

Pokud i vy máte co říci ostatním lidem z textilní, oděvní či obuvnické
branže, pošlete nám vzkaz či dotaz na e-mail: redakce@textil-obuv.cz
Rádi ho zveřejníme.
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