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Editorial Svět textilu & obuvi
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou další vydání odbor-
ného časopisu Svět textilu & obuvi. Opět
jsme se v něm pokusili (doufám, že úspěš-
ně), přinést řadu zajímavých článků, rozho-
vorů a reportáží z domova i ze světa. Tak tře-
ba hned na začátku se dozvíte, jaké jsou
trendy dámské i pánské módy pro zimu
2017/18 a hned poté, jaké trendy převlá-
dají v zimní obuvi – více na stranách 8–15.
Protože nás brzy čeká společenská sezona,
přidali jsme i trendy oblečení a obuvi právě
pro tuto příležitost (str. 16–19). Na straně
30 se zase dočtete, že letošní textilní malo-
obchod v České republice trhá rekordy; po-
dobně dobře je na tom i český textilní a oděv-
ní průmyslu – blíže strany 36–37. 
V poslední době se velmi často hovoří o tzv.
bosém obouvání – „barefoot obuvi“. Lobby
prodejců barefoot obuvi je silné a působí

zej ména po sociálních sítích. Požádali jsme
Dr. Vlastu Mayerovou, tajemnici České
obuvnické a kožedělné asociace ze Zlína,
o její názor na tento typ obuvi. Možná bude-
te jejími závěry překvapeni – více na stra-
nách 34–35. A o pár stránek dál se zase
dočtete, že někdejší tradiční veletrh Trenčín
– město módy se po devíti letech vrací. Zí-
skali jsme poznatky účastníka této znovu -
zrozené akce. Seznamte se s nimi na stra-
ně 41 tohoto vydání.
Vážení čtenáři, přeji vám ničím nerušené
čtení. A budeme jen rádi, když se s námi po-
dělíte o své názory, připomínky či podněty,
jak tento odborný časopis, který je na trhu již
řadu let, udělat ještě lepším a zajímavějším.

Michal Korol,
šéfredaktor
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Brno – Česko-saské textilní fórum 
se uskutečnilo 21. srpna při příležitosti
veletrhu Styl v Brně. Přímo v pavilonu P
se sešli zástupci saských podniků se
svými českými kolegy. Incomingová mise
saských podnikatelů byla organizována
Asociací textilního, oděvního a kožeděl-
ného průmyslu (ATOK) ČR ve spolupráci
s partnerskou asociací v Sasku VTI –
Verband der Nord-Ostdeutschen Textil-
und Bekleidungsindustrie e.V. a Indu-
strie und Handelskammer Saska (IHK).

Fórum se zaměřilo na spolupráci německých
a českých firem ve třech hlavních oblastech:
výroby – regionální kooperace, investice, vý-
zkum; obchodu – vzájemné kontakty, dodáv-
ky, společný přístup na třetí trhy, maloob-
chod, velkoobchod a vzdělávání – odborné
učňovské a středoškolské, stáže a praxe
studentů v partnerských firmách. Po úvod-
ních vystoupeních se konala vzájemná indivi-
duální jednání firem. Účast 11 představitelů
saských podniků, VTI a IHK a více než 20 če-
ských firem z řad členů a partnerů ATOK,
návštěvníků a vystavovatelů, jen potvrdila

úspěšnost celé akce. Česko-saské textilní fó-
rum navázalo na předchozí vzájemné dlouho-
leté vazby a spolupráci v textilním a oděvním
průmyslu, který hledá nové, užší a efektivněj-
ší možnosti dalšího rozvoje. Soustředí se
především na oblasti kooperace, obchod-
ních aktivit v zahraničí, společného výzkumu,
spolupráce v odborném vzdělávání a v sociál-
ní politice. Jde o získání konkurenčních vý-
hod obou partnerů (přidaná hodnota) v pří-
stupu na světové i domácí trhy.

Text a foto: ATOK

Asociace prádelen
a čistíren 

V ČELE JE
POPRVÉ ŽENA!
Brno – Pro Asociaci prádelen a čistíren je
rok 2017 výjimečným. Důvodů je k tomu
několik.

Tím nejdůležitějším
je půlstoletí existen-
ce, které letos tento
oborový spolek slaví.
Padesátkou let ne-
přetržité činnosti se
může z oborových
asociací pochlubit
málokdo. Asociace
PaČ toto výročí osla-
vila velkolepě i s oh-
ňostrojem 21.–22.

září na výroční konferenci INTERCLEAN, jet-
rá se letos konala ve Frymburku. Součástí
konference bylo také každoroční Kolegium,
které bylo letos volební. V letošním roce se
obnovily více než dvě třetiny členů předsed-
nictva. Odchází celá generace lidí, která se
na vedení Asociace podílela dlouhá léta, a to
v čele Ing. Janem Chrištofem. Ten vedl Aso-
ciaci PaČ již od 90. let. Nové předsednictvo
si zvolilo do vedení hned ženy dvě – prezi-
dentkou Asociace PaČ se stala Bc. Lenka
Břoušková, majitelka prádelny a čistírny Ma-
nela z Vyškova. První viceprezidentkou je Bc.
Martina Prošková, ředitelka Prádelny a čis-
tírny Jihlava s.r.o. a druhým vicepreziden-
tem se stal Jan Chrištof, který pokračuje
v rodinné tradici a řídí společnost Chrištof
spol. s r.o. se sídlem v Brně. Všem nově zvo-
leným členům srdečně gratulujeme!

Text a foto: APaČ

Mango 

24HODINOVÝ
SERVIS 
Praha – Mango optimalizuje nákupy pro své
zákazníky a rozšiřuje zásilkový servis pro in-
ternetové objednávky na 24 hodin denně.

Dosud byla tato služ-
ba nabízena v deseti
evropských zemích,
mimo jiné ve Španěl-
sku, Německu, Fran-
cii a Itálii, a nyní se
rozšíří na 28 dalších

zemí v Evropě a USA. Zlepšení dodavatelské
služby vedlo i k optimalizaci logistického proce-
su, takže po dokončení internetové objednávky
online je za pouhých 45 minut zásilka připrave-
na k odeslání a na místo určení dodána do 24
hodin. Zásilky lze vyzvednout i v obchodech
Mango nebo v evropské síti zahrnujících více
než 35 000 výdejních míst. Společnost Man-
go byla založena v roce 1984, vlastní kolem 
2 200 prodejen s celkovou prodejní plochou
800 000 m2 ve 109 zemích.

Brno

ČESKO-SASKÉ TEXTILNÍ FÓRUM

Praha – Světové top modelky, které překročily 40 let, ještě zdaleka neřekly své poslední
slovo.

Je to i případ české modelky Evy Herzigové, která ztvárnila poslední kampaň Roberta Cavalli-
ho a stala se tváří podzimní a zimní kolekce Gerry Weber. Kampaň se fotila na Azurovém po-
břeží, na němž vynikla kolekce ve stylu casual chic. Pro kolekci jsou charakteristické výrazné
barvy jako fuchsiová a růžová, výšivky, štras, metalické efekty, z materiálů žerzej, usně, kraj-
ky, velur a lurex.

Eva Herzigová 

TVÁŘ GERRY WEBERA
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Olomouc – Charitativní Kabelkový veletrh
vznikl před šesti lety ve Zlínském deníku
a následně se rozšířil také do dalších měst
České republiky (Českých Budějovic, Uher-
ského Hradiště, Kroměříže, Opavy, Ostra-
vy, Litoměřic, Olomouce, Přerova, letos
nově do Šumperku), kde se koná vždy jed-
nou ročně. Princip je ve všech městech
stejný: několik měsíců před konáním Chari-
tativního Kabelkového veletrhu mohly dámy
nosit kabelky, které už nevyužijí, na určená
místa. Následně se v konkrétní, předem
určený den kabelky prodávají a výtěžek
z prodeje kabelek poputuje na charitativní
účely v konkrétním kraji.

V minulosti se akce Charitativní Kabelkový
veletrh v Olomouci konala ve foyer Morav-
ského divadla. Letošní, již pátý ročník, probě-
hl poprvé v jiném prostoru, v olomouckém
Kině Metropol 4. října. Na zajímavosti mu
dodal doprovodný program, v rámci kterého
vystoupily tanečnice Klára Slaninová, a také
Michaela Koudelková, šéfkuchař Vítěžslav

Čuda nebo poradkyně pro ženskou krásu Ro-
mana Filípková. Zmíněný veletrh pořádá Olo-
moucký deník ve spolupráci se sdružením
Dobré místo pro život. 4. října 2017 probě-
hl Charitativní Kabelkový veletrh také v Pře-
rově i v Šumperku.
Letošní výtěžek Charitativního Kabelkového
veletrhu v Olomouckém kraji je rekordní, jde
o částku 117 367 Kč, z toho v Olomouci se
podařilo získat 53 355 Kč, Přerově
39 728 Kč a v Šumperku 24 284 Kč. 
Získané peníze se rozdělí na několik částí,
jedna z nich poputuje na rehabilitaci rodině,
která má dceru trpící dětskou mozkovou ob-
rnou, pomůže pětileté dívence, jež bojuje
s následky herpetické meningoencefalitidy.
Další část pomůže nejrůznějším sdružením:
Jitrocelu, ISIS – občanskému sdružení pro
pomoc náhradním rodinám, které funguje
pro celý Olomoucký kraj, SONS – Sjednocené
organizaci nevidomých a slabozrakých ČR,
a to na nákup speciálního záložního serveru
a hardwaru.

Text a foto: sf

A jinde? Poprvé letos v květnu měřili obuv
u 620 dětí v devíti školkách v Japonsku, v regi-
onu Tokia a Nagana. A jaké byly výsledky?
71,1 % dětí nosí malou obuv na ven, 81,6 %
dětí nosí příliš malou domácí obuv. Christian
Klein, ortoped výzkumného týmu, k tomu dodá-
vá: „Výsledky dopadly stejně špatně jako v na-
šich evropských průzkumech. Také v Japonsku
vznikají škody na nohách již v dětském věku,
kterým by se přitom dalo snadno předcházet.“
Padnoucí dětská obuv by měla být delší o 12 až
17 mm, než je délka chodidla. Při shánění
vhodné obuvi se už po generace dělají dvě zá-
sadní chyby. Nejprve se změří dětské chodidlo
a z toho se vyvodí velikost obuvi, která se pak
zkouší v obchodě. Pak se rodiče dětí ptají, zda
jim obuv sedí. Bohužel podle průzkumu bylo
zjištěno, že velikost obuvi je prakticky vždy špat-
ně udaná. Například, i když je na obuvi napsá-
na velikost 28, vnitřní délka odpovídá většinou
jen 25. Více než 80 % obuvi má klamavé ozna-
čení. Navíc děti do 10 let nejsou ani schopné
správně zhodnotit, zda jim obuv skutečně sedí.
Výsledky nošení malé obuvi jsou tristní, už u tří-
až šestiletých dětí dochází ke změnám koster-
ního systému a vybočování palce. 

Olomoucký kraj

KABELKY OPĚT POMOHLY

Příliš malá dětská obuv 

JE TO CELOSVĚTOVÝ PROBLÉM

Praha – Malé boty mohou škodit dětským nožkám. Potvrzuje to rakouský výzkumný tým
Kinderfüße-Kinderschuhe. V sedmi evropských zemích již provedli experti průzkum u zhru-
ba 10 000 dětí a zjistili, že například v Německu nosí dvě třetiny dětí příliš malou obuv,
v Rakousku ani ve Švýcarsku to není o moc lepší. 

inzerce
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Praha – Skupina H&M uvedla trh novou,
již sedmou značku, jejímž těžištěm má být
vysoce kvalitní a ekologická móda. Nová
značka Arket, což ve švédštině znamená
list papíru, nabízí dámské, pánské a dět-
ské oblečení, kosmetiku a interiérové do-
plňky ve skandinávském stylu. 

První obchod s touto značkou byl otevřen
25. srpna v Londýně na Regent Street a zá-
roveň byl zahájen internetový prodej do 18
evropských zemí včetně České republiky
a Slovenska. 

Londýnský obchod Arket spojuje čistý a geo-
metrický design v minimalistickém duchu,
který souzní s kvalitní basic nabídkou. Vybave-
ní obchodu vychází z desek, ze kterých vznikl
vertikální i horizontální systém pro vystavení
zboží. Obchodu dominuje monochromní šedá
barevnost a materiály jako je modřín, bříza,
ušlechtilá ocel, hliník, textilie a terrazzo. Ve-
dle nákupů oblečení nabízí obchod Arket také
posezení v kavárně. Během dalších týdnů
a měsíců se plánuje otevření dalších obchodů
v Kodani, Bruselu, Stockholmu, Mnichově
a v Londýně v Covent Garden.

Düsseldorf – V novém formátu se konal
veletrh obuvi Gallery Shoes ve dnech 
27.–29. srpna v Düsseldorfu. Setkal
s velmi pozitivním ohlasem jak u náv-
štěvníků, tak vystavovatelů. Pořádající
společnost Igedo vytvořila v nově restau-
rovaných průmyslových halách areálu
Böhler moderní prezentaci na způsob
concept storu, čímž umožnila nově vy-
niknout mnoha značkám. 

Neobvyklý, přesto však přehledný koncept
jasně naznačil, že je potřeba přizpůsobit se
novým podmínkám a mít odvahu k novému
uspořádání. Veletrh navštívilo kolem 
9 200 odborných nákupčích. Představilo
se více než 500 mezinárodních značek
z 16 zemí, směsice klíčových hráčů, desig-
nových a prémiových značek. Objevily se
jak známé značky, tak nově příchozí a vráti-
li se i vystavovatelé jako Aigner, Bogner,
Camel Active, Marc O’Polo a Gabor. 
A jaké trendy pro léto 2018 veletrh před-
stavil? V kolekcích dominovaly oblíbené
sneakery nejrůznějších druhů a barev, oži-
vené luxusními prvky jako jsou hedvábné
stužky, dekorativní kamínky a třpytivé fólie.
V hojném počtu byly zastoupeny i nazouvá-
ky v pohodlném letním provedení s podešví
ve stylu espadril a módní pantofle špiča-
tých tvarů. Pozornost poutaly nápadné
podpatky od špalíkových přes plastové až
po umělecky a graficky ztvárněné. Letní ba-
revnost zahrnuje vedle stále aktuálních
metalických tónů slonovinovou, ledovou
modrou a mátovou zelenou, pískové a še-

dé tóny, doplněné meruňkovou, sluneční
oranžovou, svítivou pink a elektrickou fialo-
vou. Příští ročník veletrhu Gallery shoes se
koná 11.–13. března 2018.

Praha – Amazon Fashion Europe navázal
spolupráci s herečkou Sarah Jessicou
Parker, známou ze seriálu Sex ve městě.
Nová kolekce obuvi SJP by Sarah Jessica
Parker, kterou herečka navrhla pro pod-
zim a zimu 2017/18, bude od října k do-
stání u Amazon Fashion Europe. Kolekce
lodiček, sandálků na vysokém podpatku
a kotníčkové obuvi zahrnuje tři nové bar-
vy, které budou exkluzivně k mání pouze
u Amazon. 

„Nabídka spolupracovat s Amazon Fashion
v Evropě je pro mě nesmírně zajímavá,“ sdě-
lila Sarah Jessica Parkerová. „Amazon pod-
poruje nejen značky a designéry, ale nabízí
zákazníkům i mimořádný zážitek z nakupová-
ní. Mám velkou radost, že poté, co jsem
svou linii téměř před rokem uvedla s Ama-
zon na trh v USA, mohu teď představit svou
kolekci i evropským zákazníkům. Je to pro
mě velká pocta a doufám, že budeme pokra-
čovat ve spolupráci i do budoucna.“ Susan
Saideman, viceprezidentka u Amazon Fashi-
on Europe, k tomu dodává: „Jsme přesvěd-
čeni, že se kolekce obuvi bude evropským zá-
kaznicím líbit. Dosavadní kolekce se v USA
setkaly s velkou odezvou.“

Veletrh Gallery Shoes 

V NOVÉM FORMÁTU

Amazon 
Fashion Europe 

SEXY KOLEKCE
OBUVI H&M 

NOVÁ ZNAČKA ARKET
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Praha – Obchod s padělaným zbožím, 
ať už jde o kabelky, parfémy, hodiny nebo
elektronické přístroje, kvete téměř všude
po celém světě. Odkud však vedou cesty
z jednoho kontinentu na druhý, kde jsou
mezinárodní křižovatky? 

Touto komplexní otázkou se zabývá studie
Úřadu Evropské unie pro duchovní vlastnictví
(EUIPO) a Organizace pro hospodářský roz-
voj a spolupráci (OECD), která byla zveřejně-
na začátkem léta tohoto roku. Podle ní využí-
vají pašeráci hlavně Hong-kong, Spojené
arabské emiráty a Singapur jako centrální
obchodní křižovatky a přes ně importují celé
náklady padělaného zboží v kontejnerech,
které se pak dál přepravuje poštou nebo ku-
rýrní službou. Devět z deseti padělaných vý-
robků bylo zhotoveno v Číně. Mezi další vý-
robce falšovaného zboží patří Indie, Thajsko,
Turecko, Malajsie, Pákistán a Vietnam,
oproti Číně však hrají mnohem menší roli.
Turecko je největším výrobcem padělaného
zboží jako je kožené zboží, potraviny a kos-
metika, které se pak zasílá do zemí EU. 
Jako tranzitní body pro další zasílání do Ev-
ropské unie slouží zejména čtyři země: Albá-
nie, Egypt, Maroko a Ukrajina. Téměř dvě

třetiny padělaného zboží se transportuje ná-
mořní cestou, pro zbytek se využívají kurýrní
služby a pošta pro menší zásilky. K nejvíc pa-
dělanému zboží patří potraviny, farmaceutic-
ké výrobky, parfumerie a kosmetika, kožené
zboží a kabelky, oděvy a tkaniny, obuv, bižute-
rie, elektronické a elektrické přístroje, optic-
ké, fotografické a lékařské přístroje, hračky,
hry a sportovní náčiní. Padělané zboží se stá-
le víc distribuuje přes internetové obchody.
Zboží prodávané v e-shopech se většinou ro-
zesílá přímo zákazníkům poštou nebo kurýrní
službou. 
„Jedinou obranou je úzká spolupráce mezi ná-
rodními celními úřady, donucovacími orgány,
mezinárodními organizacemi, podniky a spo-
třebiteli,“ zdůraznil Rolf Alger z OECD. Není to
vůbec lehký úkol, podle studie totiž stále víc
padělatelů produkuje zboží přímo uvnitř hra-
nic Evropské unie a jen využívá falšované eti-
kety a obaly, které se dovážejí mimo EU.

Praha – 20. září spustil Lidl e-shop pro
Českou republiku. Je prvním e-shopem
Lidl ve střední a východní Evropě. Zásobu-
je jej distribuční centrum v Plzni, největší
sklad pro e-commerce Lidlu vůbec. 

Lidl vyslyšel přání svých zákazníků a fanou-
šků a po úspěšné testovací fázi spustil e-
shop v České republice pro širokou veřej-
nost. Lidl-shop.cz přináší stejně jako kamen-
né prodejny dvakrát týdně nové tematicky
zaměřené zboží oblíbených a osvědčených
vlastních značek. 
Oproti prodejnám však přináší několik vý-
hod. Zboží je možné objednat již o týden dří-
ve, než se objeví v prodejnách. Zároveň na-
bízí pohodlné objednání výrobků z právě
uplynulých akcí. Kromě pravidelné tematic-
ké akční nabídky nabízí i stálý sortiment,
který obsahuje zboží ze starších akcí, best-
sellery a nadčasové zboží. Nechybí ani ex-
kluzivní výrobky a značky, které zákazníci
v kamenných prodejnách nenajdou. 
Společně s e-shopem začal plný provoz také
v největším logistickém centru pro e-com-
merce v rámci Lidlu, které se nachází v Plzni.
Je určeno pro zboží menší a střední velikosti,
90 % sortimentu tvoří oblečení, obuv, spor-
tovní potřeby, vybavení pro domácnost, za-

hradu a dílnu. Provoz zahájilo již loni v listopa-
du a dosud zásobovalo e-shopy v Německu,
Belgii a Nizozemsku. Na 44 000 m2 sklado-
vací plochy je tu skladováno více než 19 000
druhů artiklů, které naskladňuje a pro záka-
zníky chystá celkem 1 100 zaměstnanců. Se

startem e-shopu pro Českou republika se tu
počítá s vyskladňováním až jednoho milionu
kusů zboží týdně. 
Společnost Lidl působí v ČR od roku 2003.
Z původních 14 prodejen rozšířila svou ob-
chodní síť na současných 234. (red)

Lidl v ČR

E-SHOP PRO VŠECHNY

Padělané produkty

JAKÉ JSOU JEJICH CESTY?

inzerce
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js Praha – Zimní kolekce vyzařují ležérní
styl „easy to wear“ s nádechem couture.
Městsky interpretovaný athleisure trend
dodává i nadále dynamické impulzy, je
však víc ženštější díky materiálům jako je
velvet, samet, satén a hedvábí. Důležitým
aspektem je pohodlí pro nošení, ke které-
mu přispívají hřejivé, flaušové a vlasové
kvality. Femininní vzhled podtrhují měkké
materiály, jemný lesk a ušlechtilé kvality,
dekorativní detaily nebo metalické efekty. 

Zimní barevnost je výraznější. K módním bar-
vám patří červená, od tomatové až po tma-
vou červenohnědou. Výrazné barvy jako ohni-
vá červená, pink a tmavé noční odstíny v mo-

nochromním ladění umocňují čistou siluetu.
Protikladem jsou zimní pastely navozující leh-
kost a klidné barevné harmonie. K aktuálním
barvám patří také velbloudí hnědá, šafráno-
vá, měděná, odstíny zelené, modré, neutrální
šedé včetně stříbřitých až po černou.
V kolekcích se objevují kreativní směsice nej-
různějších vlivů a stylů, od reminiscence na
punk a grunge přes historizující vlivy až po
athleisure, couture a college. Klasické tvary
a vzory se nově interpretují, střihy se dekon-
struují a nově skládají. K novému moderní-
mu výrazu přispívá vrstvení, hra se silueta-
mi, proporcemi a kontrastními materiály.
Trend ve stylu Gucci mánie směřuje k boha-
tě zdobeným outfitům pro všední den s cha-
rakteristickým leskem a třpytem. Metalické

efekty, fóliová povrstvení, pajetky a lurex se
objevují na hedvábí, saténu, žakárech, bro-
kátu a sametu. Samet je velmi módním ma-
teriálem sezony, od hedvábného sametu
přes strečový a viskózový až po roztažné
sportovní velury. Uplatní se na šatech, suk-
ních a kalhotových kompletech. Nově se in-
terpretují klasické, maskulinně působící tka-
niny a kombinují se s hedvábím a šifonem.
Absolutním trendem jsou plyše, imitace ko-
žešin a vlněné flauše. Ve vzorování jsou no-
vinkou puntíky v různých velikostech, které
vnášejí do módy hravost. Pestré kamuflážo-
vé vzory inovují sportovní námět. Na roman-
tických bluzonech, halenkách a šatech vynik-
nou florální tisky inspirované japonskými mo-
tivy třešňových květů.

Trendy dámské módy pro zimu 2017/18

HRA SE SILUETAMI
A PROPORCEMI

Max 
Mara

Sportalm

Marc Cain

TOTAL LOOK

Vracejí se outfity v uceleném vzhledu,
sladěné v monochromním ladění jedné
barvy od hlavy až k patě, od pláště přes
sukni nebo kalhoty, svetru nebo halenky
až po obuv, kabelky a další doplňky. Využí-
vají se výrazné barvy jako je červená,
modrá, zelená nebo měděná hnědá, kte-
ré zazáří v šedých zimních dnech a zaru-
čeně upoutají pozornost.

EASY TO WEAR

Námět, ve kterém se sportovní prvky
spojují s prvky couture nebo glamouru
a vytvářejí tak vzrušující kombinace. Stá-
le aktuální trend athleisure dodává dyna-
mické impulzy městskému outfitu. Přidá-
vají se luxusní materiály jako je samet,
lurex, kašmír, vlna, hedvábí, tyl a šifon,
které podtrhují femininní výraz.

Verpass
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KALHOTY

Nabídka zahrnuje škálu od širokých
až po velmi úzké. Široké kalhoty do-
plňují sportovní topy a ležérní pulov-
ry. Stále aktuální jsou joggingové
a tréninkové kalhoty s tunýlkovým
průvlekem v pase a s náplety. Úzké
kalhoty oživují plakativní květinové
a fantazijní tisky, žakáry, leopardí
vzory, grafické a ornamentální mo-
tivy. Maskulinně laděné kalhoty
s uměřenou šířkou nohavice se
zhotovují z vlněných směsí, na kte-
rých vyniknou britské vzory jako ká-
ra, glenčeky a pepita. Zkrácené
kalhoty v 7/8 délce poutají pozor-
nost na kotníky a obuv.Brax Marc CainTuzzi

Gil Bret

Marc Cain

Betty Barclay Saint Jacques

9

Fuchs Schmitt

PLÁŠTĚ
A KABÁTKY

Hitem sezony jsou plyšové pláš-
tě, které svou výraznou barev-

ností oživí šedivé zimní dny. Dal-
ším must-have jsou vlněné pláště

v různých variantách. K favori-
tům patří dvouřadové klasické

pláště, elegantně vyzní v zimní bí-
lé nebo velbloudí hnědé. Mohou
být kárované, lehce vlasové, ob-

jemné, přepásané páskem. Mód-
ní alternativou k vlněným plášťům

jsou prosté vatované kabátky
s imitací kožešiny, ležérní parky
a lehce voluminózní péřové ka-
bátky zdobené imitací kožešin.
Stále oblíbené usňové kabátky

v motorkářském vzhledu se nosí
nejen s džínami, ale tvoří spor-

tovní akcent k něžným romantic-
kým šatům.
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Foto: Fashion Week Berlín, Milán, New York a archiv firem

Lena Hoschek Steinrohner Marc Cain Tuzzi

Rene Lezard

Gerry Weber Fransa

Cinque Marc Cain

PLETENINY
A HALENKY

Měkké, hrubě pletené předi-
menzované roláky a pulovry
se kombinují k sukním a ša-
tům. Co se týká vzorování,
vedle uni jsou důležité žaká-
ry, stylizované kamuflážové
vzory a leopardí motivy, ká-
ra a proužky. Módní hodně
dlouhé rukávy a lichoběžní-
kové střihy podtrhují po-
hodlí a ležérnost. Ke kalho-

tám s výškou do pasu jsou
důležité i zkrácené hranaté

topy. Pro zimu jsou nepostra-
datelné i dlouhé předimenzo-
vané pletené vesty. Halenky
mají výrazně menší límce,
pozornost se soustřeďuje
na ramena, pas nebo rukáv
– mohou mít průstřihy na
ramenou, krajkové vsadky,
volány, objemné nabírané
nebo podkasané rukávy.

ŠATY 
A SUKNĚ 

Šaty jsou ideálním partnerem pro vrstvení, doplňují se tričky, roláky a ha-
lenkami. Důležitými detaily jsou pásky, zavinovací efekty a zajímavé řešení
rukávu. Silueta je rovná nebo lehce rozšířená, pas zvýrazněný pásem.
V romantickém vzhledu se představují šaty a sukně s celoplošnými květi-
novými vzory. Plisované sukně patří k oblíbeným celoročním modelům,
zvlášť vyniknou v metalických odstínech. Pro zimu je doplní hrubě pletené
svetry nebo ležérní mikiny. Aktuální jsou také objemné brokátové sukně,
rozevláté modely v midi délce a úzké krajkové sukně.

Betty Barclay
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js Praha – Heslo „Komfort jako nový luxus“ určuje zimní kolekce pán-
ské módy. Silueta se inovuje, tvary jsou uvolněnější, mění se délky
a proporce. Formální a casual oblečení se vzájemně inspiruje, čímž
vznikají zajímavé hybridy a možnosti kombinací. Námět athleisure se
interpretuje subtilně i velmi výrazně a vykazuje detaily jako síťovinové
podšívky, vnitřní kapsy nebo tunýlkové průvleky na kalhotách. Mikiny
s kapucí, roláky a vzorované svetry patří ke klíčovým součástem se-
zony a kombinují se s klasickým vlněným sakem a pláštěm. 

Stylovým poutačem pozornosti jsou vesty, z pletenin nebo vlněných tkanin
jsou alternativou ke kardiganu. Ve všech produktových skupinách hrají dů-
ležitou roli pohodlné úplety a žerzeje. Barevnost zahrnuje chladné modré
tóny s neutrálním akcentem bílé a šedohnědé, hnědé tóny spojující přiro-
zenost a dynamičnost v maskulinních výrazných zemitých tónech až po
módní velbloudí hnědou a odstíny šedé, chladné odstíny šedé až po tma-
vou černou, melanže šedé v kombinaci s vínovou a měděnou. V outdooro-
vé oblasti se nabízejí zelené tóny jako khaki, tmavé červené až po rezavou
a lilkovou. Jako intenzivní akcenty červená, oranžová a žlutá. K must-have
zimní sezony patří vrstvení a kombinace stylů a materiálů – sportovní ke
klasickému, vlna k nylonu, melanže k uni, usňové kabátky se zdrhovadlem
k trenčkotu, mikiny s kapucí pod džínovou bundu k vlněnému plášti nebo
péřová vesta k parce. Všechno přitom zůstává monochromaticky sladěné
– tu a tam se objevují akcenty sportovních barev. Výrazná kára, která se
objevují téměř všude, odkazují na klasické britské krejčovské umění.

Pánská móda pro zimu 2017/18

PROLÍNÁNÍ CASUAL
A FORMÁLNÍHO OBLEČENÍ

URBAN
ATHLETICS

Námět spojuje funkčnost, pohodlí
a zajímavý design, sportovní oša-
cení s krejčovským uměním.
Funkční materiály jako nylon, žer-
zej a streč v kombinaci s formální-
mi modely navozují moderní nad-
časový vzhled a nově interpretují
sportswear. Typická jsou úpletová
saka, žerzejové košile, mikiny s ka-
pucí, joggingové kalhoty, nylonové
vesty, pláště a sneakery.

KOŠILE

Dominuje štíhlá silueta s malými
límci až po minimalistické stojáč-
ky. Vedle proužků a kár se před-
stavují drobné vzory, grafické de-
zény, struktury, motivy tapisérií,
florální a kašmírské vzory. Barvy
se kombinují s šedými melanžemi,
módní jsou tmavé tóny jako víno-
vá, námořnická modrá, šedá,
hnědá a černá. Oblíbené jsou ko-
šile s úpravou zabraňující pošpi-
nění kávou, vínem nebo olejem.
Žerzejové košile se nově předsta-
vují v uni melanžích s malými žra-
ločími límci a grafickými minima-
listickými dezény.

Bogner

Olymp Bugatti Olymp

URBAN DANDY
Oblečení pro byznys se špetkou dramatičnosti, excentričnosti, luxu-
su, elegance a retro stylu. Městský vzhled podtrhuje zimní barev-
nost tmavých modrých a kouřových tónů, šedých a vínových tónů.
Tlumeně vzorovaná saka a vesty doplňují úzké vlněné kalhoty, šedé
nebo černé džíny. Důležité jsou detaily jako kontrast, například kno-
flíky nebo nápadný kapesníček v náprsní kapse saka.

Carl Gross
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OBLEKY

Obleky se stávají kombinovatelným
outfitem pro běžný den. Důležité
jsou strečové materiály a žerzeje.
Novinkou jsou kombinace materi-
álů u „separate suit“, kdy se v jed-
nom stylu kombinují dvě rozdílné
tkaniny. U oblekových sak dominuje
zapínání na dva knoflíky. Představu-
jí se i trojdílné komplety v dandy lo-
oku s poněkud širším dvouřadovým
sakem nebo oblekovou vestou
s extrémně krátkou fazonkou. Vzo-
rování připomíná uni, těžiště tkví
v drobných strukturách, geomet-
rických vzorech, kárech a dezé-
nech typu pepř a sůl.

SAKA

Saka se inspirují italským stylem
a britskou elegancí, jsou měkká,
lehká, s přirozenou ramenní partií.
Oživují je drobné barevné akcenty,
kontrastní výpustky, štepování a kva-
litní knoflíky. Saka ve stylu casual
jsou na nošení stejně pohodlná jako
svetr. Novinkou jsou velkoraportní
vzory a kára, vlněné multikolorní
tkaniny, rybí kostra a buklé. Ležérně
působí úpletová saka a modely bez
límce, které se kombinují s pulovry
nebo roláky a kalhotami v joggingo-
vém stylu. Měkká separátní saka vy-
kazují odvážnější barevnost v červe-
ných a zelených tónech.

VESTY

Stávají se stylovým poutačem po-
zornosti. Neměla by jen být příliš

konfekciovaná ani nepůsobit retro.
Z pleteniny nebo vlněných tkanin se
vesty kombinují k ležérním košilím,

trikům s krátkým nebo dlouhým ru-
kávem a stává se módní alternati-

vou ke kardiganu. Střihy se módně
inovují a nechají tak nově vyznít kla-

sickým vzorům jako jsou kára. Vesty
s nylonovými detaily navozují spor-

tovní a autentický vzhled.

KALHOTY

Nabídka kalhot je široká, od úzkých
tvarů přes mrkvové a moderní styly

chinos po široce střižené kalhoty
s pasovými záhybky. K tomu se při-
dávají cargo a vojensky inspirované
kalhoty, městské joggingové kalhoty
s náplety, tunýlkovými průvleky, de-
taily zdrhovadel nebo našitými kap-

sami. Měkké vlněné kalhoty ladí
k hrubě pleteným pulovrům a káro-
vaným flanelovým košilím. Kalhoty
s tmavými káry, glenčeky, rybí ko-

strou nebo velkoformátovým překá-
rováním působí extravagantně.

PLETENINY

Mikiny s kapucí, svetry a roláky zůs-
távají důležitým doplňkem k sakům,
představují se v celém spektru ba-
rev a dezénů. Stylové jsou pulovry
s kulatým průkrčníkem ve vzhledu
trička. Pulovry a roláky z jemné me-
rinové vlny v decentní barevnosti
jsou sportovní alternativou ke koši-
lím. Hrubě pletené pulovry jsou
must-have sezony. Vedle drsnější
struktur a muliné jsou důležité ná-
padné vzory – od klasických nor-
ských vzorů po grafické pletařské
vzory. Vracejí se sportovní vesty
a kardigany zapínané na zdrhovadlo.

Baumler Digel

Carl Gross Alberto

Hajo

Eduard Dressel

Foto: Fashion Week Milán, New York a archiv firem

PLÁŠTĚ 
A KABÁTKY 

Módní jsou vlněné pláště s projmutou, rovnou nebo širší
siluetou, jednořadové i dvouřadové v uniformním stylu.

Mohou být jednobarevné, vzorované tlumenými káry ne-
bo rybí kostrou. Mezi klasickým a sportovním ošacením

se objevují nové hybridní outdoorové kabátky, parky s ply-
šovou podšívkou nebo všitým vnitřním kabátkem. Lehké
péřové modely mohou být až extrémně objemné. Odní-
matelé vesty, vnitřní vybavení z vlněných úpletů a high

tech materiálů nabízejí různé možnosti využití. Nepostra-
datelné jsou usňové bundy v motorkářském stylu, pro
chladné dny kabátky z jehněčí kožešiny. Důležitým do-

plňkem jsou objemné šály, Trussardi
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js Praha – Kotníková a holeňová
obuv je v zimě nepostradatelná,
lze ji kombinovat k různým
stylům. Na jedné straně se stále
prosazuje námět athleisure, na
druhé straně trend glamouru
s opulentním vzhledem, barvami,
vzory a leskem. V barevnosti se
představuje celá škála barev, od
zlatých přes přírodní hnědé až po
sytou koňakovou a rezavou přes
šedé, vínové, zelené a modré tóny
s podílem šedé až po zimní
pastely, bílou a klasickou černou.
Materiály upoutají pozornost
povrchem, drsnější usně působí
autenticky a přirozeně. Hladké
usně doplňují decentní plsťové
vsadky nebo kožešinové detaily.

Trendy obuvi pro zimu 2017/18

KOMBINACE MATERIÁLŮ
A HODNĚ DETAILŮ

DÁMSKÁ OBUV
Pro zimu patří k oblíbeným modelům i nadále sneakery, kotníčková obuv s vyšším svrškem až k lýtku a kozačky. Robustnější obuv ve
vzhledu pohorek nebo pracovní obuvi patří k must-have a nosí se i k sukni. Velkým námětem jsou kožešiny a jejich imitace ve formě podší-
vek, náložek i dekorativních detailů. Stále aktuální je lesk a třpyt. Obuv v černé barvě oživují dekorativní prvky, ať už to jsou zdrhovadla,
přezky nýty, pajetky nebo dekorativní kameny v glamour rockovém stylu. Také metalický trend pokračuje dál a ve stříbrné, zlaté a barev-
ných metalických tónech upoutává pozornost na nohy.

KOTNÍČKOVÁ OBUV

Kotníčková obuv se představuje v elegantním, ležérním nebo
cool stylu. Může se nosit k sukním v mini a midi délce i k no-
vým typům kalhot se zkrácenou nohavicí. Zajímavý výraz do-
dávají kotníčkové obuvi neobvyklé materiály jako samety, ža-
káry, brokáty a výšivky, kožešinové a plyšové náložky. Rockový
nádech navozují kovové přezky a nýty.

DeichmannCaprice

Crickit

Kurt Geiger

Ganter

VESELÉ APLIKACE

Veselé aplikace, nášivky a výšivky patří k módním prvkům.
V křiklavých barvách tvoří kontrast k černé a bílé. Mohou to
být figurativní motivy z komiksů, motivy hvězd, srdcí nebo
uměleckého designu – vtipné aplikace se objevují nejen na
sneakerech, ale i na holeňové a kotníčkové obuvi. Přitahují
pozornost a navíc navozují dobrou náladu.

Gabor

Caprice

Jenny
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PÁNSKÁ OBUV
Pánská móda se vyznačuje novou ležérností, kterou podtrhuje obuv s pohodlnými, štíhlými nebo zaoblenými tvary kopyt. Námětem sezony
jsou kombinace hladké usně, veluru, plsti a nových textilií. V barevnosti převažují šedohnědé, blátové a přírodní tóny ve všech odstínech.
Doplňují je nové trendové barvy jako je koňaková, vínová nebo mechová zelená. Decentní výraz osvěžují kontrastní podšívky, kovové kom-
ponenty, barevné elastické vsadky u pruženkové obuvi, vícebarevné podešve a pestrá šněrovadla. Pozornost se soustřeďuje i na ručně
zhotovené barevné povrchové úpravy, které dodávají obuvi individuální ráz.

Aigner

BYZNYS

Čistý a ušlechtilý výraz šněrovací kotníkové, přezkové a pru-
ženkové obuvi podtrhují kvalitní usně. V barevnosti dominuje
černá, modrá, šedá a široká paleta módních hnědých barev.
Pro zimu jsou důležité stabilní a protiskluzové podešve. Kla-
sické modely oživují ražené dezény a perforování, decentní
barevné kontrasty šněrovadel a vícevrstvé podešve.

Roy Robson

Deichmann

Sorel

Luhta

Foto z veletrhů GDS (Messe Düsseldorf), MICAM Milán a archiv firem

CASUAL

Sneakery jsou stále oblíbené, hybridní modely se inspirují ak-
tivními sporty a pracovní obuví. Důležité jsou funkční vlast-
nosti, pružné a lehké protiskluzové podešve, tlumící nárazy,
uzávěry, které lze rychle zapnout, podšívky absorbující vlh-
kost. Sportovní charakter podtrhují výrazně profilované pode-
šve a prvky inspirované horolezeckou obuví.

Timberladn

Tamaris

Gant

Floris van Bommel
Shabies
Amsterdam

s.Oliver

s.Oliver

KOŽEŠINY 
A PLYŠ

K must-have zimní sezony patří kože-
šiny i jejich věrohodné imitace, ať už
jako podšívka, náložka, aplikace, nebo
celý svršek. Zdobí holeňovou a kotníč-
kovou obuv, polobotky, dokonce i lo-
dičky, a zaručeně přitáhnou pozor-
nost. Pro hodně chladné dny jsou ur-
čeny stylové kozačky typu Ugg z be-
ránčí kožešiny.

Gabor

VYSOKÉ
KOZAČKY

K novému vzhledu kozaček přispívají
zajímavé kombinace materiálů. Vyso-
ké kozačky s dekorativními elastickými
prvky a strečové modely se přizpůso-
bí noze jako druhá kůže. Módní jsou
koňakové a vínové tóny jako kontrast
k neutrálním a tmavým barvám.
V trendu jsou sametové velurové us-
ně, lakované a metalické usně, nášiv-
ky a florální vzory.

POHORKY 
DO MĚSTA

Obuv v horolezeckém, motorkářském
nebo pracovním vzhledu ladí nejen ke
sportovnímu oblečení, ale může se
kombinovat i k femininnímu stylu. Sta-
čí k tomu jen odvaha spojovat proti-
klady. Proto se i robustní šněrovací
obuv objevuje i v jemných pastelových
barvách a kombinuje se i k outfitu ve
stylu glamour.
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js Praha – Světoví návrháři prohlásili rok
2018 za rok rozmanité módy. Na přehlíd-
kových molech se představily společenské
modely spojující ženskost, tradici a mo-
derní výraz, luxus a pohodlí. V trendu jsou
šaty v bohémsky laděném stylu i luxusní
sametové róby v aristokratickém vzhledu. 

Velmi aktuální je total look (ucelený vzhled
v monochromatickém ladění), krajky, náklad-
né florální výšivky a 3D aplikace, motivy inspi-
rované japonským uměním, efekty transpa-
rence a neprůhlednosti. Co se týká střihů,
lze si vybrat od klasických empírových šatů
přes modely kopírující křivky postavy, koktej-
lové šaty v délce midi ve stylu 60. let až po
barokně opulentní róby s nákladnými výšivka-
mi, aplikacemi a peřím. 
Pro slavnostní a ušlechtilý vzhled jsou důležité
materiály jako je samet, tyl, organza, šifon,
satén, hedvábí a nepostradatelné krajky. Sa-

mety jsou v trendu, v barvách drahokamů ja-
ko je safírová, smaragdová, burgundská ne-
bo černá působí téměř aristokraticky a luxus-
ně samy o sobě. Hodně návrhářů kombinuje
samet s krajkou. Krajky se objevují ve všech
možných variantách, jednobarevné i víceba-
revné, jak na celokrajkových modelech, tak
jen jako dekorativní vsadky nebo pásek. K dal-
ším atraktivním dekorativním prvkům patří lu-
xusní zlaté a stříbrné výšivky, trojrozměrné
aplikace květin a úponků, ornamentální moti-
vy a zářivé kamínky. Důležitou roli hrají výstři-
hy, efekty transparence a hravé detaily. V ba-
revnosti se vedle klasické černé a oblíbených
metalických odstínů objevují světlé pudrové
tóny, rosé, bordó, mechová zelená, tmavá
švestková a noční modrá. K nejoblíbenějším
patří společenské šaty s odhalenými rameny.
Černé modely rozzáří exkluzivní kožešiny ve
svítivých barvách. U puristických šatů lze volit
nápadnější a velkorysejší doplňky jako jsou na-
příklad módní náušnice se střapcem.

Společenská móda 2017/18

PODTRHUJE ŽENSKOST
A ELEGANCI

Ewa Herzog

KALHOTOVÉ
KOMPLETY

Pro ženy, které dávají přednost kalhotám,
jsou určeny komplety skládající se
z širokých kalhot ze splývavých materiálů
a topů s glam appealem. Sametové
kalhoty ladí k síťovaným topům vyšívaným
kvítky, krajkovým tričkům a halenkám
s dlouhým rukávem. Tmavé komplety
oživují třpytivé topy, dlouhé kožešinové
vesty nebo plyšové kabátky ve svítivé
barvě. Svěží dojem navozují saténové
kalhoty s krajkovým topem ve světlých
pastelech.

FLORÁLNÍ 
DEZÉNY

Romanticky laděný námět s aktuálním
exotickým výrazem. Jemné i opulentní

květinové tisky a výšivky na tmavé nebo
světlé půdě propůjčují kolekcím svěžest.

Florální dezény se inspirují japonským
uměním a půvabně spojují tradici

s moderním výrazem. Mezi motivy se
objevují květy sakury až po exotické

orchideje. Romantický ráz podtrhují rýšky,
růžové pásky, mašle, volány a efekty

transparence. 

Giorgio Armani

Ewa Minge
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Foto: Fashion Week Barcelona, Berlín, Milán, Fashion Week haute couture Paříž a archiv firem

RAFINOVANĚ
ELEGANTNÍ

Luxusní materiály jsou nádherné samy
o sobě, jsou splývavé a lichotivě podtrhují

křivku postavy. Vyniknou v prostých střizích,
které ozvláštňují jen drobné detaily. Velmi

atraktivně a elegantně působí šaty s jedním
odhaleným ramenem, s atraktivní vyšívanou
tylovou vsadkou ve výstřihu, s rafinovanými
laserovými průstřihy, s dekorativní barevně

kontrastní mašlí místo pásku nebo
naaranžovanou květinovou aplikací. 

MIDI DÉLKY

Midi délky u šatů a sukní jsou absolutním
trendem. Romantické a hravé modely
z jemného šifonu nebo tylu vyzařují dívčí
bezstarostnost. Tmavé barvy, viktoriánské
vlivy a kontrastní materiály navozují drama-
tický vzhled. Sukně mohou být skládané
z hedvábného saténu, s efekty plisování ne-
bo široce rozevláté z několika vrstev trans-
parentního tylu. Kon-
trastně barevné
sukně doplní
zkrácené nebo
elastické kraj-
kové topy. 

PÁNSKÁ MÓDA

Pánské společenské obleky vyzařují
maskulinní výraz a zároveň jemnou
eleganci. Důraz se klade na kvalitu

materiálů, detaily a krejčovské
vypracování. Hedvábně lesklý povrch směsí
vlny a hedvábí vyzařuje eleganci a luxus. Ve

vzorování se objevují minimalistické vzory
a 3D struktury, jemné proužky a žakáry,

decentní kára. K nejoblíbenějším barvám
patří černá, šedá, grafitová a modrá

včetně inkoustové až po jasnou půlnoční
modrou. Klasické modely se interpretují

v mladistvé přiléhavé siluetě. Saka se
zapínají na jeden nebo dva knoflíky, mají
novou moderní špičatou fazonku, která

může tvořit barevný kontrast. Důležitým
kreativním prvkem jsou vesty a projmuté

košile s kontrastními černými knoflíky.

Wilvorst
Prestige

Marc Cain

Atelier Torino

Galia Lahav Carla Ruiz

Elisabetta
Franchi
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„Obuv není jen designem, ale součástí řeči
těla, způsobu, jakým kráčíš.“ Tento citát
Christiana Louboutina, proslulého designé-
ra luxusní obuvi, dokonale vystihuje náročné
rozhodování při volbě společenské obuvi.
Střevíčky na vysokém podpatku jsou krásné
a sexy, přitahují pozornost na krásně tvaro-
vané nohy, ovšem chůze v nich vyžaduje ur-
čitý cvik a ladnost. Výběr společenské obuvi
je opravdu náročný. Měla by ladit s šaty ne -
jen barevně, ale i co se týká materiálu a de-

signu. K novým barvám patří barvy drahoka-
mů, vínová i výrazné barvy červené a mod-
ré. Vždy decentně působí lodičky v neutrál-
ních tónech jako je šedá, béžová, antracito-
vá nebo černá. Jemné pudrové pastely lze
dobře sladit tón v tónu s šaty. Opulentní vý-
raz obuvi navozují samety a brokáty, metalic-
ké tóny, lak, pajetky, nýty a přezky. Volba
stejné barvy obuvi a šatů nemůže být chy-
bou, ale dobře zvolená barevná kombinace
zaručeně upoutá pozornost.

Společenská obuv podzim a zima 2017/18

SAMET, ZLATO 
A BARVY DRAHOKAMŮ

js Praha – Na přehlídkách světových návrhářů se představilo množství modelů společen-
ské obuvi na vysokém podpatku s metalickými efekty, opulentními florálními vzory, krajko-
vými vsadkami a hýřivými dekorativními prvky jako jsou křišťálové kamínky. Stále však zůs-
távají aktuální klasické prosté lodičky a páskové sandálky v černé, bílé nebo pleťových tó-
nech. Jejich decentní výraz umožňuje mnohostranné využití pro různé společenské akce.

Linea Raffaelli

LODIČKY

Lodičky patří ke klasice a lze je kombinovat s mnoha styly. Pro zimní sezonu se
představují v novém designu a trendových barvách. Lodičky mohou mít pásky ko-
lem nártu, špičatý tvar, jehlové podpatky i špalíkové podpatky ve stylu 70. let. Zdo-
bí je dekorativní prvky jako kožešiny, mašličky, štras, třásně nebo rýšky. Opulentní
vzhled navozuje samet s barokně laděnými florálními tisky. Vedle klasické černé
jsou módní smaragdová, safírová, vínová, lila a světlé pudrové tóny. Alternativou ke
klasickým lodičkám jsou lodičky s vyšší nártovým dílem nebo páskem ve tvaru T.

Caprice

Deichmann

Floris 
van Bommel

Gabor
Peter 

Kaiser
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SANDÁLKY

Sandálky dokonale doplní večerní nebo plesové šaty, odrážejí lehkost a fantazijní kreativi-
tu. Důležité jsou nastavitelné řemínky nebo pruženkové průvleky, které zaručují pohodlí
a vytvarování na míru. Elegantní sandálky na středně vysokém nebo velmi vysokém pod-
patku se hodí jak ke krátkým, tak dlouhým šatům, důležitý je celkový dojem. K šatům
z šifonu nebo hedvábí vyniknou sandálky na vysokém podpatku v pleťových tónech.

Foto: veletrh Micam a archiv firem

Atelier
Torino

Lloyd

PÁNSKÁ OBUV 

Prosté šněrovací polobotky podtrhují elegantní vzhled obleku. Pro poloformál-
ní společenské akce jsou vhodné polobotky typu brogues s dekorativním per-
forováním, oxfordky s uzavřeným šněrováním se hodí k tmavému obleku
i smokingu. Elegantní pánská obuv je nadčasová, pečlivé zpracování a prvo-
třídní materiály zaručují dlouhou životnost a pohodlí.

LESK A TŘPYT 

K elegantním malým černým šatům, overalu nebo kalhotovému kompletu vyniknou lodičky nebo sandálky
se třpytivými efekty a metalickým leskem. Na prvním místě jsou to lodičky s jemnými třpytivými částice-

mi po celém povrchu nebo alespoň na špalíkovém podpatku. Módní jsou také modely s blýskavými pajet-
kami. Elegantně vyznívají lodičky a sandálky solitérně zdobené štrasem. Zlaté, stříbrné nebo bronzové

střevíčky se hodí téměř ke každé večerní róbě. 

Tosca Blu

Ellie Goulding 
for Deichmann

Sandro Vicari

Svět textilu & obuvi

Deichmann
Kiomi

Caprice

Floris 
van Bommel

Tosca Blu
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Současné trendy jsou výzvou pro nevěsty
k větší odvaze při hledání individuálního stylu.
Svatební šaty by měly lichotit postavě a pod-
trhnout osobnost nevěsty, její krásu, žen-
skost a sex appeal, rozhodně by však neměly
strhávat pozornost samy na sebe. 
Svatební modely směřují k větší lehkosti a tím
jsou i pohodlnější pro nošení. Mezi exkluzivní
materiály patří sofistikované francouzské
krajky, hedvábné organzy, krepy, žoržety, ža-
káry, hedvábí, mušelíny, tyly a šifony. V barev-
nosti převažují odstíny bílé, slonovinové, svět-
lé modré a růžové, často doplněné metalický-
mi nebo zlatými detaily. Jemné pastelové tó-
ny tvoří podklad pod krajky nebo třpytivé tyly.
Všem kolekcím vévodí krajky, od romanticky
hravých přes bohémské až po neodolatelně
ženské, díky kterým lze vytvářet různé styly.
Guipýrské krajky navodí bohémský nádech
70. let v hippies stylu, pro 20. léta jsou typic-
ké krajkové korzety s hedvábnou sukní a pro
50. léta zas třpytivé a filigránské krajky na ši-
rokých nabíraných sukních. Novým trendem
jsou i svatební šaty s růžovými nebo černými
prvky, ať už jsou to pásky, mašle, stuhy do
vlasů nebo dlouhé rukavice. K novým tren-
dům patří také bohémský styl. Bohémské
svatební šaty jsou ležérní i šik zároveň, často
je zdobí háčkované detaily. Vedle klasických
tylových volánů, trojdimenzionálních florál-
ních výšivek a grafických prvků hrají stále dů-
ležitou roli velké mašle. Objevují se na prsou,
v bederní oblasti, jako součást rukávů, ve
spojení s průstřihy nebo v pase místo pásku.
Stále módní jsou odhalená ramena, výstřihy
a la Carmen a hluboké výstřihy, které často
dosahují až k pupíku. Mohou být otevřené ne-
bo podložené průsvitným materiálem. Uplat-
ní se na různých variantách svatebních šatů,
včetně avantgardních overalů, a dodávají tra-
dičnímu vzhledu slavnostní ráz glamouru.
Pro svatby v zimě se nabízejí modely s dlou-
hými širokými rukávy nebo peleríny.

Trendy svatební módy 2018

ROMANTIKA, GLAMOUR
A SMYSLNOST
js Barcelona – Na mezinárodním týdnu svatební módy Fashion Bridal Week v Barceloně
se představily nové trendy pro rok 2018. Na přehlídkových molech bylo k vidění mnoho
stylů, od elegantních klasických prostých šatů přes romantické a skvostné princeznovské
róby s širokými sukněmi až po odvážné extravagantní modely. Stále jsou v trendu hluboké
špičaté výstřihy, okouzlující a rafinované zádové výstřihy, odhalená ramena, nápadité vy-
užívání krajek, hodně transparence, vzrušující kombinace materiálů, půvabné varianty ru-
kávů, hravé detaily a nápadné doplňky.

Studio St. Patrick

Rosa Clara
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Ana Torres

Jesus Peiro

Pronovias
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KLASICKÁ
ELEGANCE

Klasickým prostým a ele-
gantním střihům propůjču-
jí šmrnc překvapivé deta-
ily jako je třeba obrovská
mašle nebo 3D aplikace
a výšivky. U puristických
rób vyzní šperky, účes
nebo závoj mnohem
lépe, než u ostatních
typů šatů. Sukně mo-
hou mít vysoký roz-
parek

BOHO CHIC

Jedním z trendů je vintage styl, který
přechází z nostalgického do hravého bo-
hémského vzhledu. Modely kombinující
různé krajky s filigránskými aplikacemi,
háčkovanými a transparentními vsadka-
mi a volánovými sukněmi odrážejí leh-
kost, dívčí a přirozený dojem.

Rosa Clara

Galia Lahav

Inmaculada Garcia
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Galia 
Lahav

Foto: Fashion Bridal Week Barcelona

ROMANTIC 
LOOK

Pro nevěsty, které si přejí vypadat
jako princezny, jsou určeny korzeto-

vé róby s voluminózní vícevrstvou
sukní, strukturní modely v měkkých

a sofistikovaných liniích z hedvábí
a organzy. Korálkové a florální vý-
šivky působí dojmem 3D šperků.

MODERNÍ 
LOOK 

Pro nekonvenční nevěsty, které odmí-
tají tradiční modely, se nabízejí trendo-
vé dvoudílné komplety, sestávající z to-
pu a sukně nebo kalhotové sukně (cu-
lottes), kalhotové kostýmy, minišaty ne-
bo overaly s vlečkou připnutou v pase

Ana Torres

Matilde Cano

Marylise & Rembo Styling Ana Torres
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Praha – Je vždy radost slyšet, že někdo
z našich krajanů slaví úspěchy ve světě.
Ne nadarmo se o Češích říká, že mají zla-
té ručičky. Pro mladou designérku Annu
Kristynu Sion to platí prakticky doslova.
Obrazně řečeno pod jejíma rukama totiž
vznikla nejdražší korunka pro vítězku 
v historii soutěže krásy Miss Thailand 
Supranational. 

Mladá Češka Anna Kristyna Sion se živí jako
designérka šperků a výtvarnice. Nyní se jí
dostalo jedinečné možnosti spolupráce, díky
které se o jejím jméně budou moci doslech-
nout lidé po celém světě. Anna totiž pomoh-
la navrhnout korunku pro vítězku Miss Thaj-
sko – a to korunku ne tak ledajakou. Soutěže
krásy Miss jsou populární po celém světě
a ani Thajsko není výjimkou. V asijském krá-
lovství si naopak na soutěž potrpí a její pořa-
datelé proto dbají, aby se celé klání neslo na
vlně patřičného luxusu. Tomu odpovídají i ko-
runky, které si každoročně nasadí na hlavu
vítězky místní Miss.
Pro poslední ročník soutěže, jehož finále se
konalo počátkem září, nechali její pořadatelé
zhotovit novou korunku. Zadání bylo prosté:
nová korunka musí být lepší a dražší než ty
předešlé. Výroby se ujala špičková thajská
šperkařská firma Imprint, jejíž zakladatelka
paní Naridtanan Palakavong na Ayuthaya si
k návrhu přizvala právě mladou českou návr-
hářku Annu Kristynu Sion.
Korunka dle návrhu české designérky má
hodnotu v přepočtu bezmála milion korun.
Přitom předchozí korunky běžně dosahovaly

hodnoty zhruba třetinové. Ruční výroba ko-
runky po jednotlivých dílech zabrala několik
měsíců a výsledkem je korunka z ryzího stříb-
ra pokrytého směsí rhodia a bílého zlata
a posetá 2 294 kubickými zirkony a třemi
pravými diamanty. Ač bylo při výrobě užito
speciální odhlehčovací technologie, váží ko-
runka 0,5 kilogramu.
Cena korunky je vyšší než u ostatních hlavně
proto, že korunka se skládá ze dvou částí:
hlavní korunky a menší tiáry. Při předávání
se do sebe vloží a zajistí precizním systé-
mem. Po ceremoniálu tiára vítězce zůstává
jako dárek, hlavní korunka pak bude používá-

ní během následujících tří let a každý rok tak
firma Imprint vyrobí tiáru novou. 
O spolupráci s Annou Kristinou Sion nyní uva-
žuje i celosvětová soutěž krásy Miss Univer-
se. Anně Kristyně Sion se tak otevírají nové
dveře do světa luxusního šperkařství. Výhodu
má i v tom, že zakladatelka značky Imprint
Naridtanan Palakavong na Ayuthaya pochází
z vážené thajské rodiny s příbuzenskými vaz-
bami na královský rod. V Thajsku budou po
tomto úspěchu nyní výrobky české návrhářky
v luxusním obchodním domě v Bangkoku,
kam chodí nakupovat i členové panovnické
rodiny.

Úspěch mladé české designérky 

KORUNKA 
PRO MISS THAJSKO

Anna Kristyna Sion

Narodila se roku 1993 v Praze
a zde také žije a tvoří. Vystudovala
Střední průmyslovou školu oděvní
a nyní studuje na Vysoké škole Fi-
nanční a správní. V současné době
pracuje jako designérka šperků pro
značku Imprint se sídlem v Bangko-
ku a vytváří vlastní autorské šperky
v limitovaných kolekcích.

Foto Somkiat Jaraspat

Foto Somkiat Jaraspat

Jirapapha Boonneung, vítězka 
Miss Thailand Supranational,
s korunkou na hlavě

Korunka z dílny designérky Anny
Kristyny Sion
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Hrubčice – Pokračujeme v našem seriálu,
ve kterém představujeme návrháře a de-
signéry z České republiky i ze zahraničí.
Tentokrát se seznamte s Yvonou Řihoško-
vou Leitner, která žije a tvoří v Hrubčicích
na Prostějovsku. 

Jak jste se dostala ke své profesi, co vás
k ní přivedlo? 

Dědeček z tatínkovy strany byl vyhlášený
dámský krejčí. Můj tatínek se vyučil rovněž
krejčím. Já jsem této profese již třetí Leit-
ner. Pamatuji si, jak jsem si u dědečka v díl-
ně hrála s ústřižky látek, ale byla to jen dět-
ská hra. K šití mě zavedl babiččin šicí stroj
a hlavně moje maminka, která je šikovná vý-
tvarnice. 
Už na základní škole jsem si byla jistá, že
budu šít a navrhovat oděvy. Vyučila jsem se
tedy dámskou krejčovou. Tato škola pro mě
byla vyloženě škola života! Nikdy nezapome-
nu na skvělou paní učitelku odborné výuky
paní Kressovou, ta mě naučila šít a to je
pro návrháře důležitá věc. Po střední škole
jsem studovala vysokou školu návrhářství
v Liberci. 

Čím se ve své tvorbě zabýváte? Speciali-
zujete se na něco konkrétního?

Móda je pro mě umění hrát si se střihem
a vnímat materiál. Při navrhování se vždy
snažím, aby se člověk v mém oblečení cítil
jako doma. Všechny moje modely jsou ve-
směs kombinovatelné s ostatními kousky
mé tvorby, které si již zákazníci zakoupili. Od
15 let jsem šila šaty kamarádkám. Rukama
mi prošla spousta rozličných zákaznic. Moje
tvorba se na nikoho nespecializuje. Kdo při-
jde, tomu ráda poradím, v případě jeho zá-

jmu i vytvořím oděv na míru. Nezáleží na vě-
ku ani velikosti. V současné době vytvářím
modely na zakázku a dvakrát do roka před-
stavuji svoji modelovou tvorbu pod značkou
Leitner. Také již třetím rokem učím na
Střední škole designu a módy v Prostějově,
obor Návrhářství – studentky 4. ročníku ve-
du k maturitě.

Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Celkově mě baví celý průběh od navrhování
až po realizaci daného kusu oděvu. Samo-
zřejmě mě nejvíce těší výsledek. Jsou-li spo-
kojené zákaznice, jsem spokojená také.

Z čeho získáváte inspiraci pro svoji tvor-
bu?

Inspiraci získávám ve snech. Prostě si před
spaním naordinuji, že chci tvořit novou kolek-
ci a ve snech tvořím. Následně ráno pře-
mýšlím, jak bych svůj sen proměnila ve sku-
tečnost.

Kdo nebo co vás ve vaší práci nejvíce ovliv-
ňuje?

Nejvíce mě ovlivňuje moje nálada. Také ma-
teriál, silueta a barevnost. Tvořím na zákla-
dě pocitu. 

Čím se vyznačuje vaše tvorba a jak na ni
pohlížíte vy?

Na to by asi bylo lepší se zeptat někoho jiné-
ho. Já ji vidím jako sportovně ležérní, mírně
extravagantní módu. Ve své tvorbě fandím
inovativním materiálům, například neoprenu.
Mám velmi ráda pleteniny. V každé kolekci
dbám na sladěnost detailů k celkovému out-
fitu, jako jsou pásky a boty.

Který váš model byl kdy nejvíce pracný –
můžete ho popsat?

Nejvíce pracné modely jsem tvořila na sou-
těž Mladý módní tvůrce. Tři modely byly celé
vytvořeny z řetízků ke špuntům do vany.

Nosíte svoji tvorbu? Na jaké příležitosti?

Svoji tvorbu nosím velice ráda. Bohužel na
sebe aktuálně nemám mnoho času, abych
si něco vytvořila, ale polepším se. Když už
mám na sobě část svojí tvorby, vyrazím v ní
kamkoliv, například na pochůzky po městě.

O které vaše návrhy je největší zájem?

Asi o kalhoty a svatební šaty na zakázku. Mo-
je kolekce jsou vyhledávané také proto, že
současný kousek lze sladit s čímkoliv z minu-
lých kolekcí.

Který kousek ze své tvorby máte nejra-
ději?

Mám ráda každý výrobek, který momentálně
tvořím a už předem se těším na další nové
kousky. 

S jakým materiálem pracujete nejčastěji?

Nejraději pracuji s materiálem, který je
v uvozovkách ne příliš zajímavý, není prostě
cíleně krásný, zdobný. O to více mě baví a tě-
ší, když jej povýším na něco zajímavého
a krásného.

Kde svoje výrobky prodáváte? Kdo jsou
vaši zákazníci?

Své modely vesměs prodávám ihned po
přehlídce. Tvořím pro široké spektrum lidí.

Představujeme designéry

YVONA ŘIHOŠKOVÁ
LEITNER
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Během své existence v módním průmyslu
jsem už tvořila jak pro miminka (oděvy na
přijímání), děti (šaty pro úlohu družičky),
dospělé nejrůznějšího věku až po osmdesá-
tileté dámy. 

Jsou požadavky vašich zákazníků ovlivně-
ny módními vlnami?

Na otázku, zda jsou požadavky zákazníků
ovlivněny módními trendy, bych řekla, že ur-
čitě ano. Ten kdo si chce něco nechat ušít
nebo si koupí originální kousek z mé kolekce
je jistě milovník módy. Člověk, který je rád ji-
ný – originální.

Kdo vás nejvíce podporuje ve vašem tvo-
ření?

Nejvíce mě podporuje moje maminka. To je
můj hnací motor – žena, která mě nikdy ne-
nechá (v dobrém slova smyslu) v klidu. Jsem
jí za to moc vděčná.

Co považujete doposud za největší pra-
covní úspěch?

V roce 2000 jsem získala titul výtvarník se-
zony na Brněnských veletrzích. Znamenal
pro mě velký a zásadní zlom v životě.

Setkáváte se s nějakými nepříjemnostmi
při své práci?

Když mě přepadne, jak se říká, den blbec.
Den, kdy nemám energii, když mi dojde ener-
gie. Ale tento stav jistě zná každý. Naštěstí
těchto dnů není mnoho.

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

Zkušenost s módním průmyslovým výrob-
cem již mám. V minulosti s firmou Parrot,
ATOK, aj. Nyní se těším na spolupráci s fir-
mou ZDA Partizánské, budou vyrábět obuv
k mé nové kolekci podle mého vlastního 
návrhu. 
V případě zajímavé nabídky od průmyslové-
ho výrobce jsem ochotná s ním spolupra-
covat i v budoucnu. 

Jaké dosavadní spolupráce si nejvíce ce-
níte? 

Nejvíce si cením spolupráce s firmou Kaze-
to, spol. s.r.o. Jak známo, vyrábí sice kufříky
a krabice, nejde tedy o oděv, ale i oblast by-
tového designu mě velice baví. Často je mož-
né propojit oblast bytového designu a módní-
ho odvětví. Důkazem je moje půjčovna váleč-
ků, která čítá 1 616 vzorů. Váleček lze po-
hodlně využit v textilním průmyslu.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

Své výrobky prezentuji na svých webových
stránkách a v průběhu celého roku na růz-
ných módních přehlídkách.

Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

Chci se soustředit především na svoji značku
Leitner. 11. listopadu se budu účastnit akce
Fashion Weekend Ostrava, který proběhne
v areálu Dolních Vítkovic. 16. června příštího
roku mám v plánu vytvořit svoji velkou autor-
skou módní přehlídku, ale to je zatím ještě ve
stavu plánování. Pár let mám v hlavě projekt,
který bych chtěla co nejdříve zrealizovat. Více
vám zatím neprozradím.

Co vás nejvíce baví na vyučování studen-
tů a co je při tom nejtěžší?

Na učení studentů mě nejvíce baví předávat
jim své zkušenosti, to vědomí, že jsem tímto
způsobem prospěšná. Dokázat poradit, moti-
vovat. Zatím se mi to, řekla bych, zdárně da-
ří. Moje studentky na soutěžích sklízí samé
úspěchy, za což jsem ráda. Nejhorší je, když
vidíte, že studentka či student zájem o obor
nemá a do školy chodí jen proto, že musí.

Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářům?

Chtěla bych všem popřát, ať se jim daří a ne-
opouští je inspirace pro jejich činnost. Bylo by
fajn udržet výrobku v České republice. Mrzelo
by mě, kdyby v blízké době vymřely klasické
profese, jako např. švadlena.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Yvona Řihošková Leitner 
Narodila se 19. srpna 1972
v Prostějově. Od dětství měla k módě
velmi blízko, již na základní škole si
byla jistá, že bude navrhovat a šít
oděvy. Vyučila se dámskou krejčovou
na SOU v Prostějově, následně
získala maturitu na základě nástavby
na Soukromé oděvní škole. Poté
studovala Technickou univerzitu
v Liberci, obor návrhářství, kterou ve
3. ročníku opustila, protože měla
pocit, že jí škola nic nedává. Yvona
Řihošková Leitner aktuálně žije a tvoří
v Hrubčicích, nedaleko Prostějova. 
Značka Leitner funguje od 1. srpna
2008. Modely Yvony jsou určené
širokému spektru lidí, ale ocení je
zejména milovníci módy a ti, kteří se
chtějí lišit a mít designérský originál.
Yvona své modely prezentuje po celý
rok na mnoha módních přehlídkách.
Její tvorbu můžeme mimo jiné vidět
na akci Top Styl v Mohelnici.
Designérka již třetím rokem vyučuje
na Střední škole designu a módy
v Prostějově.
Yvona Řihošková Leitner má za
sebou spoustu úspěchů a spoluprací
a účasti na zajímavých akcích.
V roce 2000 získala titul Vvýtvarník
sezony na Brněnských veletrzích.
Znamenal pro ni velký a zásadní
zlom v životě. Spolupracovala
s Liběnou Rochovou, rakouskou
firmou Schoeller, účastnila se
festivalu módy – Móda Alternativa ve
Španělsku, Prague Fashion Weeku
a jiných akcí.

Foto: Pegy Cotton
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YVONA LEITNER

mobil: +420 721 060 222
e-mail: yleitnerova@seznam.cz
www.yvonaleitner.cz
www.pujcovnavalecku.cz
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Brno – Veletrhy Styl a KABO se v Brně ko-
nají už 25 let a jubilejní 50. ročník ukázal,
že český a slovenský trh tyto pravidelné
kontraktační prezentace módy stále potře-
buje. Příznivý vývoj ekonomiky a růst sekto-
rů textilního, oděvního obuvnického a kože-
dělného průmyslu se odrazil ve zvýšeném
zájmu o účast. Vystavovalo 253 firem
z 15 zemí a počet prezentovaných značek
vzrostl na 780. Nové kolekce pro sezonu
jaro a léto 2018 si podle předběžného od-
hadu prohlédlo přibližně 5 000 odborných
návštěvníků, především obchodníků 
a nákupčích.

V Brně je jedinečný prostor pro B2B prezen-
taci domácí produkce, na 50. ročníku Styl
a KABO vystavovalo již 75 českých výrobců,
včetně zajímavých nováčků, mj. i designér-
ských značek E.daniely a LADA fashion. Opět
nechyběla sekce nezávislé módy Fresh Fashi-
on, kde dostala prostor pětice mladých če-

ských návrhářů. Ze zahraničí přijelo 36 % vy-
stavovatelů, nejvíce z Německa, Polska a Slo-
venska. Zcela poprvé se prezentovalo 62 fi-
rem, 43 na veletrhu Styl a 19 na veletrhu
KABO. V Press centru se akreditovalo 65 zá-
stupců médií.

Oslava jubilea
Oslava 50. jubilea proběhla formou zahradní
slavnosti za účasti vystavovatelů a význam-
ných osobností módního trhu. Veletrhům po-
gratulovali představitelé oborových asociací
ATOK a ČOKA, kteří se shodli na potřebě té-
to B2B prezentace a ocenili její kvalitu v kon-
textu dalších evropských veletrhů módy. Po-
řadatelé při této příležitosti ocenili šest věr-
ných vystavovatelů, kteří z dosavadních 50
ročníků téměř žádný nevynechali. Na veletr-
hu Styl jsou to firmy Lamido, H&D Prostějov
a Moděva oděvní družstvo Konice, na veletr-
hu KABO patří k nejvěrnějším účastníkům fir-
my Protetika, Rieker Bohemia a Anekta. 
V neděli se přehlídkové molo v pavilonu P sta-
lo dějištěm velkolepé módní show. V prvním
bloku pogratulovali veletrhům Styl a KABO
k výročí renomovaní čeští a slovenští návrhá-
ři v čele s Liběnou Rochovou, Klárou Nadem-
lýnskou nebo Pavlem Berkym. Druhá část
přehlídky patřila ikoně britské módy Vivienne
Westwood a její prêt-à-porter kolekci dám-
ské a pánské módy 2017/18, která měla
v České republice oficiální premiéru.
Pavilon P samozřejmě ožíval přehlídkami po
celé tři dny – kontraktační Styl Show, Lingerie
Show a Beachwear Show v pravidelných inter-
valech oslovovaly přítomné obchodníky nabíd-
kou nových kolekcí vystavovatelů. V neděli na
přehlídkovém mole proběhla také tradiční
trendová přednáška nizozemské expertky Ellen
Haeser, která upozornila na proměny globální-
ho trhu s módou a trendech dámské a pánské
módy pro jaro a léto 2018. (red)

Veletrhy Styl a KABO, Brno, 19.–21. srpna 2017

SEŠLI JSME SE 
JIŽ POPADESÁTÉ!

Vzpomínám si na
první ročník mód-
ního veletrhu
v Brně. Jel jsem
se na něj podí-
vat. Tehdy se
jmenoval Styl –
Fashion Point
a konal se ve

dnech 5.–8. října 1993. Navazoval na
tradici Mezinárodního veletrhu spo-
třebního zboží, z kterého povstal a ta-
ké na kontraktační dny konfekce a ple-
teného zboží, které do Brna tehdy lá-
kaly velké skupiny výrobců a obchodní-
ků. Premiéry v tehdejších zastaralých
pavilonech, které neměly žádnou kli-
matizaci a nedostatečné zázemí, se
zúčastnilo 150 vystavovatelů ze šesti
zemí, kteří se představili na ploše 
3 732 metrů čtverečních. A pozor!
Veletrh navštívilo více než 11 000 lidí,
které lákaly nejen vystavené kolekce,
ale i hojné módní přehlídky, po kterých
byl tehdy hlad. Pamatuji si ale ještě,
jakou obavu měli v rozhovorech se
mnou tehdejší organizátoři, zda se no-
vý veletrh Styl-Fashion Point chytne!
Vždyť tehdy jely naplno veletrhy Móda
Praha, Elegance a především tradiční
Trenčín město módy. Z tohoto pohledu
je letošní padesátka Stylu opravdu hu-
sarským kouskem. Blahopřeji!

Dr. Michal Korol, 
šéfredaktor Světa textilu & obuviSvět textilu & obuvi se veletrhů Styl

a KABO účastní pravidelně Foto: M. Korol

4x foto BVV



Zákazníci nejčastěji očekávají, že tuto obuv
naleznou v klasických kamenných maloobcho-
dech s obuví (97 %). Aby i dospělý spotřebitel
poznal, že je obuv kvalitní a komfortní, že ne-
poškozuje nohu, že je pohodlná při chůzi a že
splňuje všechny stanovené požadavky, byl vy-
tvořen systém nadstandardního hodnocení.
Firmy tedy mají již druhým rokem možnost
nechat si obuv nadstandardně hodnotit a zí-

skat novou značku Komfortní obuv. Pro novou
dobrovolnou certifikaci byla vytvořena také
nová grafická značka a tato je zapsaná jako
ochranná známka u Úřadu průmyslového
vlastnictví v Praze. Při prodeji koncovým spo-
třebitelům je pak certifikovaná obuv touto
ochrannou známkou označena.
Významné pak bylo přijetí značky Komfortní
obuv do Programu Česká kvalita v červenci

2016. Smyslem nové značky je poskytnout
spotřebitelům možnost vybrat si na trhu pře-
syceném nekvalitní a mnohdy i zdravotně zá-
vadnou obuví špičkový výrobek správné kon-
strukce, zajišťující pohodlné nošení bez zdra-
votního rizika, s vysokou odolností a dlouhou
životností, se správným označením velikosti
a splňující řadu dalších kvalitativních parame-
trů. Přijetím do Programu Česká kvalita do-
kládá také značka Komfortní obuv, že splnila
nejpřísnější kritéria pro nezávislost a objektivi-
tu a že je možné se na její vypovídací hodnotu
plně spolehnout. ČOKA je také garantem
známé značky Žirafa – zdravotně nezávadná
obuv – bota pro Vaše dítě. Značka Žirafy je
kvalitní a zdravotně nezávadné dětské obuvi
propůjčována od roku 1997 a za tuto dobu
si získala velkou důvěru u spotřebitelů. 
Na veletrhu KABO byla slavnostně předána
nová ocenění firmám, kterým není kvalita
lhostejná, které se soustavně zabývají nad-
standardní kvalitou obuvi jak pro děti, tak
i pro dospělé a tuto si nechávají ověřit v systé-
mu tzv. nadstandardního hodnocení a dobro-
volné certifikace. 

Text a foto: ČOKA
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ČOKA na veletrhu KABO v Brně

NOVÉ CERTIFIKÁTY

Ocenění za firmu Boty Beda převzala
paní Marie Bedřichová, ředitelka firmy

Boty Beda s.r.o.,
Židlochovice 

Značka: Zdravotně nezávadná obuv –
bota pro vaše dítě (Žirafa)
Výrobek: Dětská usňová vycházková
obuv

Firma působí na českém trhu od
roku 2002. Dnes se společnost
Boty Beda s.r.o. se řadí mezi
nejznámější české výrobce dětské
usňové vycházkové a domácí obuvi.
V současné době jsou výrobní
kapacity firmy cca 300–700 párů
denně. Firma zaměstnává 
25 zaměstnanců.

Brno – Novinkou na dvou posledních bězích veletrhu KABO bylo, že kromě značky kvality
pro dětskou obuv Žirafa – zdravotně nezávadná obuv se předávala i značka kvality obuvi
pro dospělou populaci Komfortní obuv. Z průzkumu, který Česká obuvnická a kožedělná
asociace (ČOKA) realizovala mezi spotřebiteli, jednoznačně vyplynulo, že čeští zákazníci
chtějí nosit kvalitní obuv a dali by v 80 % případů přednost garantovanému nákupu „kva-
litní a komfortní obuvi“.

Ocenění za firmu Pegres obuv převzala
Drahomíra Gřešová, jednatelka firmy

Pegres obuv s.r.o., 
Havířov

Značka: Zdravotně nezávadná obuv –
bota pro vaše dítě (Žirafa) 
Výrobek: Dětská usňová obuv

Firma vyrábí dětskou celokoženou
vycházkovou obuv a dále dětskou,
dámskou a pánskou domácí obuv.
Patří mezi významnější výrobce
tohoto sortimentu v České republice,
a to jak vyráběným sortimentem, tak
množstvím produkce. Její výrobky
směřují hlavně na vnitřní trh. Letos
firma rozšířila nabídku dětské obuvi
o nové vzory

Ocenění za firmu Z-Style CZ a.s., Zlín,
převzal z rukou PhDr. Vlasta Mayerové
(tajemnice ČOKA) Robert Kunorza,
ředitel firmy

Z-Style CZ a.s., Zlín 

Značka: Komfortní obuv
Výrobek: Pracovní a treková obuv
s podešví Spartacus
Vzory z kolekce Prim a Tactical 

Náplní podnikatelských aktivit
společnosti je nejen vývoj a distribuce
pracovní a bezpečnostní obuvi, ale
rovněž poskytování komplexních
služeb odborného poradenství
v oblasti obuvnictví. Společnost
vyvinula a distribuuje pracovní
a bezpečnostní obuv vlastních značek
Bennon a Adamant. Nabídka
společnosti zahrnuje i trekovou
a volnočasovou obuv.
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Brno – Do 11. ročníku soutěže o Cenu
Nadace Jana Pivečky, která je organizová-
na a sponzorována Nadací Jana Pivečky
ve spolupráci s Českou obuvnickou a kože-
dělnou asociací (ČOKA) ve Zlíně a Vele -
trhy Brno a.s., se přihlásilo celkem 34
studentů s 57 exponáty z pěti odborných
škol v České republice. Nadace touto sou-
těží navazuje na život a dílo pana Jana Pi-
večky, který podporoval mladé talenty.

Úroveň zaslaných grafických návrhů i hotových
kolekcí obuvi a kožené galanterie byla vysoká.
Objektivní hodnocení zaslaných studentských
prací provedla dne 30. června 2017 patnác-
tičlenná odborná porota složená z předních
designérů, pedagogů, zástupců odborných
institucí a časopisů. Protože někteří studenti
zaslali do soutěže i více návrhů, měla odborná
porota nelehký úkol, a to vybrat ty nejzajímavěj-
ší a nejzdařilejší výtvory. Můžeme říci, že poro-
ta se letos shodla v bodovém hodnocení ze-
jména u vítězných prací, které měly poměrně
značný bodový náskok před dalšími v pořadí.
Porota hodnotí zaslané výtvory, ať již grafické
listy nebo hotové výrobky studentů, anonym-
ně, takže je zaručena naprostá objektivita.

Soutěž proběhla ve třech kategoriích:
1. Funny Shoe 
2. Young Spirit 
3. Professional View 

Každá kategorie má svého vítěze a všichni tři
hlavní vítězové získali stejná ocenění, a to di-
plom a voucher na zájezd do italského Milá-
na na největší světový veletrh materiálů
a komponentů pro výrobu obuvi a kožené ga-
lanterie Lineapelle a kapesné, vše v celkové
hodnotě 10 000 korun na jednoho výherce,

které vítězům udělili hlavní sponzoři soutěže.
Kromě hlavní ceny získali letos všichni stu-
denti ještě dvě nádherné publikace, a to kni-
hu Obuv – ikony světového stylu od Caroline
Coxové a životopis pana Jana Pivečky s pří-
hodným názvem Nikdy se nevzdávej!

1. kategorie
FUNNY SHOE 
Tato kategorie je určená pro mladé designé-
ry – studenty prvních ročníků středních škol.
Bylo zde možné přihlásit „funny“ výtvarné ob-
jekty na téma obuv a kožená galanterie. Do
první kategorie bylo přihlášeno 13 studentů
s celkovým počtem 19 prací.
V kategorii Funny Shoe zvítězila a hlavní cenu
získala Kristýna Sofie Kolísková ze Střední
uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hra-
dišti. Její kreativní výtvor na téma Dámská

obuv se šperkem porotu oslovil natolik, že vy-
hrála letos značně obsazenou první kategorii. 
V kategorii Funny Shoe byla udělena také dvě
zvláštní ocenění odborné poroty formou di-
plomu a věcné ceny, a to studentu Janu Ma-
chalínkovi ze Střední uměleckoprůmyslové
školy v Uherském Hradišti a studentce Lucii
Dohnalové ze Střední průmyslové školy poly-
technické – centra odborné přípravy, Zlín.
Jan Machalínek vytvořil kreativní výtvor z ře-
mínků a kousků kůže představující dámskou
obuv. Lucie Dohnalová zase zaslala do soutě-
že návrh sady dětské obuvi, který je velmi
nápaditý a precizně graficky zpracovaný. 

2. kategorie
YOUNG SPIRIT
Tato kategorie je určena pro mladé desig-
néry – studenty vyšších ročníků středních

Podpora mladých talentů

CENA NADACE 
JANA PIVEČKY 2017

Společná fotografie oceněných

Funny Shoe – hlavní cena:
Kristýna Sofie Kolísková, 
dámská obuv se šperkem

Funny Shoe – cena poroty:
Jan Machalínek, 

dámská obuv

Funny Shoe – cena poroty:
Lucie Dohnalová, 
návrh sady dětské obuvi
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Foto: Česká obuvnická a kožedělná asociace a Vlastimil Kolařík

Professional View – hlavní cena:
Uranbileg Altangerel, obuv inspirovaná Mongolskem

Professional View – cena poroty:
Marie Syrovátková, 
z kolekce Boogie woogie

Professional View – cena poroty:
Lucie Zvánovcová, 
obuv inspirována Arabskými lázněmi

Young Spirit – hlavní cena:
Kateřina Přikrylová, 
dětská obuv s doplňky

Young Spirit – cena poroty:
Lukáš Buček, 
dámská obuv z průsvitných plastů 

Young Spirit – cena poroty:
Kristýna Michalčíková, 
kolekce Macrame

škol. Zde bylo možné přihlásit hotové výrob-
ky na téma obuv a kožená galanterie. Do
druhé kategorie se přihlásilo 13 studentů
ze dvou odborných škol s celkovým počtem
25 výrobků či kolekcí.
V kategorii Young Spirit se hlavním vítězem
stala a zájezd do Milána a kapesné získala
Kateřina Přikrylová ze Střední umělecko-
průmyslové školy v Uherském Hradišti za
kolekci dětské obuvi s doplňky. Celá kolekce
je inspirovaná motivy zvířátek a je dokonale
konfekčně provedená.
V kategorii Young Spirit byla dále udělena
dvě zvláštní ocenění formou diplomů a věc-
ných cen. Zvláštní ocenění poroty získají
Lukáš Buček a Kristýna Michalčíková. Oba
studenti jsou ze Střední uměleckoprůmy-
slové školy v Uherském Hradišti. Lukáš Bu-
ček získal zasloužené ocenění za fantastic-
kou kolekci dámské obuvi a doplňků, která
je celá vyrobena z průsvitných plastů
a svým celkovým pojetím evokuje Ráj. Kris-
týna Michalčíková získala ocenění za kolek-
ci dámské obuvi s doplňky s názvem Mac-
rame.

3. Kategorie
PROFESSIONAL VIEW

Kategorie Professional View je určena pro
mladé designéry – studenty vysokých a vyš-
ších odborných škol a mladé designéry
z praxe do věku 30 let. Zde bylo možné při-
hlásit hotové výrobky na téma obuv a kožená
galanterie. Do třetí kategorie bylo letos při-
hlášeno 13 výrobků či kolekcí od 13 studen-
tů ze dvou vysokých škol a jedné vyšší odbor-
né školy.
Vítězkou kategorie Profesional View se stala
Uranbileg Altangerel za kolekci obuvi a odě-
vů inspirovaných Mongolskem. Tuto kolekci
vytvořila studentka pro svou rodinu. Precizní
a dokonalé zpracování celé kolekce, jakož
i celá řada perfektně zpracovaných detailů
nenechávají nikoho na pochybách, že Bilge je
velkou designérkou s neskutečným tvůrčím
potenciálem. Studentka je z Fakulty multime-
diálních komunikací Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně. 
V kategorii Profesional View byla udělena ta-
ké dvě zvláštní ocenění odborné poroty for-

mou diplomu a věcné ceny. Tato ocenění zí-
skají Marie Syrovátková z Fakulty designu
a umění Ladislava Sutnara Západočeské uni-
verzity v Plzni a Lucie Zvánovcová z Vyšší od-
borné školy oděvního návrhářství, Praha.
Marie Syrovátková zaslala do soutěže kolekci
obuvi s názvem Boogie woogie. Rovněž u té-
to návrhářky mohla porota ocenit jak nápadi-
tost, tak i precizní zpracování celé kolekce
dámské obuvi. Lucie Zvánovcová oslovila po-
rotu zejména nápaditým spojením měkké us-
ně a úpletu ve stejné barvě u dámské obuvi,
která je inspirována Arabskými lázněmi.

Všem studentům přejeme mnoho úspěchů
nejen ve studiu, ale zejména v jejich další de-
signérské tvorbě. Vítězné i nominované vý-
robky z letošního 11. ročníku soutěže o Ce-
nu Nadace Jana Pivečky si mohli návštěvníci
veletrhů Styl a Kabo prohlédnout od 19. do
21. srpna 2017 ve skleněných vitrínách i na
figurínách v prostorách pavilonu V.

PhDr. Vlasta Mayerová
Česká obuvnická a kožedělná asociace
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mk Praha – Nadále spokojeni jsou obchod-
níci s textilem a oděvy s výší tržeb v letoš-
ním roce. Také letní měsíce červenec
a srpen byly totiž v plusu. A to se projevi-
lo na celkově příznivých výsledcích od led-
na do srpna 2017. 

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

1. pololetí: příznivé výsledky
Psali jsme o tom již v minulém vydání našeho
časopisu: Letošní rok začal zhurta! V lednu
obchodníci zaznamenali tržby o 5 % vyšší,
než v lednu 2016. V únoru sice zájem o zbo-
ží poněkud ochabl, ale přesto výsledných
+3 % udělaly branži radost. Když se k tomu
přidal s +6 % i úspěšný březen, celé první
čtvrtletí skončilo s výsledkem +4,5 procent-
ního bodu. Nástup do roku jako hrom! 
Také duben pokračoval na příznivé vlně. Tržby
stouply obchodníkům jak v kamenných, tak
i internetových obchodech. Díky tomu jsme
v dubnu zaznamenali další plus: tentokrát
+3 %. Květen pokračoval ve svižném tempu.
Velmi dobře šly na odbyt dámské šaty, halen-
ky i separátní sukně; z pánského sortimentu
pak separátní saka a kalhoty. „Je cítit, že lidé
mají peníze a hlavně že mají chuť je utrácet,“
výstižně poznamenala majitelka obchodu
z Českých Budějovic. Nakonec květen zazna-
menal letos zatím největší nárůst tržeb
o +8 %! Červen pak vše potvrdil. Dobře se
prodávalo typicky letní zboží: dámské šaty,
sukně, topy a také plavky. Červen nakonec

skončil s +5 %. Celé první pololetí pak zazna-
menalo výborný výsledek: +5 %! 

Červenec: pozitivum převažuje
Obchodníci byli samozřejmě zvědavi, jak se
do tržeb promítnou dva prázdninové měsíce:
červenec a srpen. V době, kdy z celoročního
porovnání jsou tržby menší než ve většině
ostatních měsících. Letošní červenec pokra-
čoval v nastoleném tempu svých předchůd-
ců. „Dobře se prodávají dámské šaty, tílka
a halenky,“ napsal nám v e-mailu majitel ob-
chodu z Ostravy. Stejné poznání měli i ob-
chodníci z Plzně, Ústí nad Labem, Pardubic
a z Brna. „V našem obchodě tradičně nahra-
zují v létě výpadek domácích zákazníků turis-
té,“ popsal nám situaci vedoucí obchodu
v centru Prahy. A dodal: „Zahraniční zákazní-
ci si u nás nakupují stále častěji značkové
zboží. Těší nás, že přitom objevují i některé
tuzemské značky.“ 
Velký boom hlásily tradičně nákupní centra
v celé republice, stejně jako internetové ob-

chody. I díky tomu nakonec červenec vyšel
v porovnání se stejným měsícem loňského
roku s přírůstkem +4 %. 

Srpen hlásí vyrovnání rekordu!
Nebylo se tedy co divit, když obchodníci shlí-
želi velmi optimisticky i k srpnu. A tržby v tom-
to měsíci jim daly hned zkraje za pravdu! „Na
odbyt šlo téměř veškeré letní zboží, které
jsme měli v prodejně, hlavně tílka, T-shirty,
sukně a halenky,“ popsal nám situaci ve svém
obchodě v Berouně jeho majitel. „I my jsme
byli velmi spokojeni; prodávalo se hlavně dží-
nové zboží, na které jsme specializovaní,“ do-
dal vedoucí obchodu z Prahy. „Na tržbách je
cítit, že se lidem daří dobře. I když při nákupu
si neodpustí postěžovat, že je vše tak dra-
hé...“ usmívá se obchodník z Poděbrad. 
Nakonec srpen skončil s velmi dobrým výsled-
kem +8 %. Vyrovnal tím letošní nejúspěšnější
měsíc – květen. Zdá se, že i 3. čtvrtletí má
zaděláno na výborný výsledek. O tom se do-
čtete v dalším vydání Světa textilu & obuvi.

Tržby textilního maloobchodu v ČR za leden–srpen 2017

OBCHODNÍCI 
JSOU NADÁLE SPOKOJENI

NĚKOLIK
ZAJÍMAVOSTÍ
■ Všechny dosavadní měsíce letošního

roku skončily s nárůstem tržeb. Nej-
lepší výsledek zaznamenaly květen
a srpen (shodně +8 %).

■ Posledních 24 měsíců tuzemského
textilního maloobchodu skončilo
v plusu nebo aspoň na nule. Posled-
ní minus jsme zaznamenali v srpnu
2015 (-9 %). 

■ Třetí čtvrtletí, a vlastně i celý letošní
rok, má slušně našlápnuto. Jak to
vše dopadne, se dočtete v dalších
vydáních našeho časopisu.

1. pololetí: +5 Zdroj: Svět textilu & obuvi

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

Foto Pixabay
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Praha – V cenách za spotřební zboží v Ev-
ropské unii byly v roce 2016 zaznamená-
ny velké rozdíly. Údaje o spotřebních ce-
nách za rok 2016 zveřejnil Eurostat, sta-
tistický úřad Evropské unie, letos v červ-
nu, na základě průměru EU = 100.

Celkově byly nejvyšší ceny v Dánsku (139 %
průměru EU), následovalo Irsko (125 %), Lu-
cembursko a Švédsko (124 %), Finsko a Vel-
ká Británie (121 %). Blíž k průměru byly ceny
ve Francii (108 %), Rakousku (107 %) a Ně-
mecku (104 %). Na Slovensku dosáhly 68 %,
v České republice dosáhly 65 %. Nejnižší ce-

ny byly v Bulharsku (48 %), Polsko (53 %)
a Rumunsko (52 %) se ocitly v polovině prů-
měru. Ceny za spotřební zboží a služby se
mezi nejlevnějšími a nejdražšími členskými
státy liší až trojnásobně. 
Také u oblečení se ceny výrazně lišily. Nejdraž-
ší byly ve Švédsku (136 % průměru EU), pak
v Dánsku (131 %), Finsku (122 %). K průmě-
ru se blížily ceny na Slovensku (104 %), ve
Francii (104 %), v Německu (103 %), Rakou-
sku (102 %) a v ČR (96 %). Levnější oděvy by-
lo možné pořídit v Polsku (90 %), Španělsku
(91 %), Velké Británii (89 %), v Maďarsku
(82 %) a nejlevněji v Bulharsku (81 %).

Zatímco dámská a pánská móda vykázala
malý nárůst tržeb, propadly se tržby za dět-
ské oblečení a především domácenský textil.
V metrovém zboží, lůžkovinách a domácen-
ském textilu se podle Spolkového statistické-
ho úřadu tržby snížily o 1,5 %. Oproti tomu

obchod s bytovým textilem (závěsy, záclony
a koberce) zaznamenal nárůst o 0,8 %. Vý-
razně lépe si vedl internetový a zásilkový ob-
chod s textilem, oblečením, obuví a koženým
zbožím. Za 1. pololetí vykázal zvýšení tržeb
za pololetí o 6,4 %.

Brno – Obnovení kapacity i pověsti textilního a oděvního průmyslu
na jižní Moravě je hlavní cíl regionální sektorové dohody pro Jiho-
moravský kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuv-
nického průmyslu. Tu v pondělí 28. srpna podepsal hejtman Bohu-
mil Šimek spolu s dalšími představiteli institucí působících v tom-
to oboru.

„Jihomoravský kraj zřizuje tři střední školy poskytující vzdělávání
v oborech, které souvisejí s textilním a oděvním průmyslem – Střední
školu Brno, Charbulova, Střední školu Strážnice a brněnskou Střed-
ní školu umění a designu a Vyšší odbornou školu. Je tedy i v zájmu
kraje jako jejich zřizovatele, aby tyto školy navázaly úzkou spolupráci
s potenciálními zaměstnavateli svých absolventů, využívaly jejich zku-
šeností s novými metodami a technologiemi. Rádi bychom navázali
na tradici a pověst Brna jako moravského Manchesteru. První vla-
štovkou v tomto směru je již například spolupráce Nové Mosilany
a Střední školy Brno, Charbulova,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.
K cílům podepsané dohody patří mj. navázání úzké spolupráce střed-
ních škol a zaměstnavatelů při doplňování či tvorbě školních vzdělá-
vacích programů i zajišťování odborné praxe studentů či spolupráce
krajského úřadu, škol a podniků při prezentaci podniků z oblasti tex-
tilního, oděvního a kožedělného sektoru na veřejnosti.
„Pokud jde o sektorovou dohodu, považuji její podpis za významný
krok. To, jakým způsobem bude účinná, ukáže až budoucnost. Nic-
méně vychází z konkrétních potřeb firem a reálné situace škol. Na
obou stranách i na straně Jihomoravského kraje je ochota ke spo-
lupráci, a proto věřím, že první výsledky této dohody budou patrné
v co nejkratší době,“ uvedl po podpisu Jiří Česal, výkonný ředitel
Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK). Do-

hodu podepsali hejtman Bohumil Šimek, Jiří Česal, výkonný ředitel
ATOK a zástupci Svazu českých a moravských výrobních družstev,
Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Konfederace zaměstna-
vatelských a podnikatelských svazů, České obuvnické asociace a ko-
žedělné asociace, ČMKOS Jihomoravského kraje a předsednictva
krajské tripartity.

Regionální sektorová dohoda 

PODPORA BRANŽE

Hejtman Bohumil Šimek při podpisu dohody Foto: Jihomoravský kraj

Módní maloobchod v SRN

PRVNÍ POLOLETÍ NA ÚROVNI LOŇSKÉHO ROKU

Evropská unie

ROZDÍLY V CENÁCH

Praha – Podle předběžných propočtů Obchodního svazu pro textil (BTE) se módní maloob-
chod v Německu udržel za období leden – červen 2017 zhruba na úrovni loňského roku. 
Zejména malé a středně velké obchody s textilem a oděvy dosáhly v l. pololetí parity, 
přesto však rozdíly mezi jednotlivými firmami byly velké. Stejně tak byly i rozdíly v tržbách
podle sortimentu. 

Foto EuroShop
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Nové Dvory – „Svou práci dělám poctivě
a s láskou a jsem ráda, že si toho také
všímají zákazníci a oceňují to svojí věrností
našemu studiu, doporučují dále naše služ-
by. Tyto skutečnosti jsou pro mě obrov-
skou odměnou,“ říká Andrea Brožová, ma-
jitelka Svatebního a společenského studia
Styl, které se nachází ve městě Nové Dvo-
ry přímo na náměstí. Svět textilu & obuvi
ji požádal o rozhovor. 

Jak se vyvíjelo vaše podnikání?

Všechno začalo na jaře v roce 2005, kdy
jsem ukončila dálkové studium podnikatelské
školy s ekonomickým zaměřením. Již dlouho
jsem si přála mít vlastní svatební studio a teh-
dy nastala vhodná doba pro realizaci mého
snu. Od samého začátku jsem na stejné adre-
se. Studio Styl má velice výhodnou a strate-
gickou polohu, je dobře viditelné a dostupné
i pro méně zkušené řidičky. Nacházíme na ná-
městí v Nových Dvorech, které je na hlavním
tahu z Kutné Hory do Pardubic a nedaleko
zámku Kačina. Od začátku jsem se specializo-
vala na pronájem a prodej svatebních šatů,
doplňků pro nevěsty a šatů pro družičky. Po-
stupně jsem začala do nabízeného sortimentu
zařazovat dámskou a pánskou společenskou
módu. Náš obchod čítá cca 90 m2. Bez
schopné a šikovné švadleny bych se neobešla,
stejně tak bez šikovné a spolehlivé asistentky.
Náš tým je tvořen třemi základní kameny –
mnou, mojí asistentkou a švadlenou.

Jaké zboží prodáváte a komu je určeno?

Prodáváme svatební šaty a vše, co mohou ne-
věsty potřebovat: závoje, podvazky, punčochy,
spodní prádlo, svatební obuv, bižuterii, vlasové
ozdoby, apod. Dále nabízíme společenské šaty
a také sortiment pro pány – obleky, košile,
kravaty, motýlky, šle, manžetové knoflíčky,
opasky. Svatební dekorace apod. Našimi hlav-
ními zákazníky jsou nevěsty, jejich rodina
a přátelé. Oblékneme maminku, tatínka, svěd-
ky, družičky i mládence. Další velkou kategorií
jsou slečny do tanečních (15–16 let) a slečny,
jež čeká maturitní ples (18–19 let). Dále jsou
to dámy a pánové jdoucí na ples či jinou spo-
lečenskou akci jako třeba firemní večírek.

Kde nakupujete zboží?

Zboží nakupuji u svých dvorních a ověřených
dodavatelů. Nebráním se i novým výzvám, fir-
ma se má stále rozvíjet a inovovat. Nabízíme
značky z evropských zemí, jako je Francie, An-
glie, Česká republika, Polsko, Rakousko.
Hned na začátku jsem měla šťastnou ruku na
dodavatele, zvolila si dnes již pro mě osvědče-
né a kvalitní značky, s nimiž spolupracuji do-

dnes, tedy téměř 13 let. Tyto značky nabízím
a stále si držím pro jejich vysokou úroveň
zpracování, kvalitu materiálu a střihu, ale
i pro jejich design, který mě oslovuje. Zásad-
ně vybírám šaty a zboží dle svého stylu a vku-
su, který je pro mě rozhodující. V minulosti
jsem se občas nechala ovlivnit prodejcem
a přijala nabídku zboží, kterému jsem úplně
nevěřila, a to byl vždy omyl. Poptávka je jedna
věc a co se mi nelíbí, se mi následně špatně
prodává. Má práce je moje radost a nabízím
je to s čím se ztotožňuji.

O které zboží je největší a nejmenší zájem
ze strany zákazníků; je v tom rozdíl opro-
ti minulosti?

Největší zájem je o svatební šaty, spodní
prádlo a doplňky pro nevěsty. Dále o obleky,
košile a pánské doplňky. Znatelně se vytratil
zájem o zprostředkování svatebních ozná-
mení a například o výzdobu svatebních aut.
Tyto záležitosti si každý pohodlně objedná do-
ma přes internet.

Jezdíte někam na veletrhy? V České re-
publice nebo zahraničí?

Navštěvuji pravidelně Trendy svatební módy,
veletrhy Styl a KABO. Sleduji Fashion Week
a Dny módy ve světě prostřednictvím inter-
netu. Důležité jsou výstavy partnerských vý-
robců, kde se můžete seznámit s předsti-
hem s novými kolekcemi na nadcházející se-
zonu.

Existuje zboží, které se vám nedaří kou-
pit?

Nenapadá mě zrovna, že bych něco nemoh-
la sehnat.

Nabízíte něco, co konkurence ne?

Hlídám, aby se u nejbližší konkurence neobje-
vily totožné značky či dokonce stejné modely
šatů. To také hodně záleží na dodavateli. Při
zavedení nového produktu zjišťuji, zda už se
někde nenabízí. Mojí velkou konkurenční výho-

Obchod a půjčovna se společenskými a svatebními oděvy, Nové Dvory

ZÁKAZNÍCI JSOU 
STÁLE NÁROČNĚJŠÍ

Andrea Brožová



33

Profil Svět textilu & obuvi

září – říjen 2017

dou je, že jsem schopna v relativně krátké do-
bě zajistit ušití svatebních šatů na míru. Mys-
lím tím opravdu originální svatební šaty z ná-
vrhářské dílny. Tato služba je často využívána.

Jaké vztahy máte s konkurencí?

Potíže s konkurencí jsem během svého půso-
bení nezaznamenala. V minulosti bylo v regi-
onu více svatebních salonů, často tady vznika-
ly a zase zanikaly. Dnes lze říci, že je situace
ustálená a existuje zdravé konkurenční pro-
středí. Ale vše se může samozřejmě změnit.

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

Vzhledem ke své dlouholeté praxi nakupuji do
obchodu už jen zboží, které se prodává. Ně-
které dříve, některé později, záleží na chara-
kteru zboží a sezoně. Většinou si u nás každé
šaty najdou svého nájemce či majitele. Z dří-
vějška si pamatuji, že mi i nějaké šaty zůstaly
nedotčené, v tomto případě vsázím na svou
kreativitu a dokáži je využít jiným způsobem.

O které zboží je u vás aktuálně největší
zájem?

Největší zájem už několik sezon zaznamenáva-
jí krajky, zejména na svatebních a společen-
ských šatech. V oblibě jsou šaty se zahalený-
mi rameny či rukávky. Velice populární je back
design – odhalená či jinak zajímavě řešená zá-
da – jak u svatebních, tak i společenských ša-
tů. Na ústupu je, nebo zcela vymizel, zájem
o princeznovské šaty a krinolíny. Spíše vládnou
jednoduché a elegantní střihy. Ve společenské
módě jsou stále žádané tyly, chifony a krajky.

Jaké nadstandardní služby nabízíte záka-
zníkům ve svém studiu?

Myslím, že celkový náš přístup k zákazníkovi
je u nás nadstandardní a zcela individuální.
Věnuji mu ochotu, čas a péči a bezplatné po-
radenství, což není v dnešní době vždy běžné.
Usuzuji tak z reakcí a zpětných vazeb spokoje-
ných zákazníků, kteří se k nám vracejí a bě-
hem dvanácti let si od nás prošli tanečními,

maturitním plesem i svatbou. Co se týče otví-
rací doby, jsme flexibilní a snažíme se vyho-
vět, jak jen to jde. V rámci svých možností dě-
lám maximum, musím ale brát ohled na svoji
rodinu. Jsme schopni ušít také svatební i spo-
lečenské šaty na zakázku, anebo šaty z naší
nabídky upravit, nejen délku, ale například při-
dat aplikace dle přání nevěsty. To vše je mož-
né díky tomu, že mám schopnou a šikovnou
švadlenu a sama jsem také švadlena.

Co je nejtěžší na vaší práci?

Na mé práci mě baví hravost, kreativita, tvoři-
vost, práce s lidmi a radost z povedené práce,
když mi spokojené zákaznice telefonují, posílají
fotky a děkovné zprávy. Velkou radost mi dělá
kladná zpětná vazba, když k nám přicházejí zá-
kaznice na doporučení. To je velká odměna za
naše úsilí. Nejtěžší je pro mě skloubit práci,
která je velice časově náročná, a rodinu. Za
nevěstou v krásných bílých šatech se skrývá
hodně práce, spousta zkoušek, šití, žehlení
a údržba, to vše děláte, až když všichni odej-
dou. Chtěla bych, aby si lidé více vážili svého
oblečení, koukali více na kvalitu zboží a nekupo-
vali příliš mnoho levných oděvů. Také mě velice
mrzí, jak se vytrácejí malé obchůdky z měst.
V Kutné Hoře za poslední rok zmizelo několik
dlouholetých stěžejních obchodů s oděvy. Lidé
dávají přednost velkým nákupním centrům.

Jak přistupujete k propagaci?

Propagace je nezbytná a důležitá. Je sou-
částí naší firemní image a já jí věnuji velkou
pozornost. Propagační tiskoviny jsou samo-
zřejmostí. Pravidelně se starám o firemní
web, aktualizuji informace a nechávám opti-
malizovat. Velice účelný je firemní facebook,
kde si i malá firma může budovat svůj medi-
ální obraz a komunikovat se zákazníkem. Po-
řádám módní přehlídky, buď sama nebo
s pomocí agentury.

Co je nejdůležitější na spolupráci s doda-
vateli?

Na spolupráci s dodavateli je nejdůležitější
spolehlivost, rychlá komunikace a dodávka

zboží a v neposlední řadě si musíme rozu-
mět jako lidi, neboli tzv. padnout do oka.

Co nejvíce ocení zákazníci na vašem zboží?

Kvalitu zpracování, materiálu, střihu, sou-
časný design, cenu.

Co se ve vaší branži za ta léta změnilo
k horšímu či k lepšímu? A jak se mění va-
ši zákazníci?

Nákupní chování zákazníka se oproti minu-
losti velice změnilo. Zákazník je náročnější,
má větší přehled, nechává své rozhodnutí na
pozdější dobu, více se rozmýšlí, porovnává.
Nepovažuji to, ale za změnu k horšímu. My
prodejci se těmto změnám musíme přizpů-
sobovat.

Díky čemu jste si udržela svoji pozici na
trhu?

Doufejme, že je to píle, poctivost a pracovní
zapálení. Zní to jako z filmu pro pamětníky,
ale jsem ještě stará škola, přistupuji k práci
poctivě a s láskou. Lidé to poznají, zapama-
tují si vás, doporučí vás, a tak to jede.

Co chystáte do budoucna?

Snažím se firmu rozvíjet, budovat, inovovat,
modernizovat. To jsou mé plány do budoucna.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv Andrey Brožové

Svatební a společenské studio Styl
Masarykovo nám. 13 

285 31 Nové Dvory u Kutné Hory 

tel.: 731 528 292

e-mail: andreabrozova@seznam.cz

www.studio-styl.cz
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Zlín – V poslední době se velmi často ho-
voří o tzv. bosém obouvání – barefoot
obuvi. Lobby prodejců barefoot obuvi je
silné a působí zejména po sociálních sí-
tích. V tomto směru musíme říci, že nový
typ obuvi, resp. jeho prodejci, rozjeli ve
velkém stylu marketingovou kampaň.
Kampaň je zacílena zejména na matky ma-
lých dětí – každá matka přece chce mít
zdravé dítě! A tak mnohé maminky za
obuv, která je výrobně z hlediska nákladů
i složitosti výroby cca na třetině nebo do-
konce i na čtvrtině nákladů oproti klasické
kvalitní dětské vycházkové či volnočasové
obuvi, platí „nehorázné částky“. 

Přestože v evropských zemích, ale i v USA,
odkud „bosá obuv“ přišla, byl tento trend již
dávno opuštěn, u nás se stal velkým prodej-
ním hitem. Poslední dobou se opravdu nedá
přehlédnout popularita takzvané bosé obuvi.
Původně však šlo především o výrobek určený
na běh v přírodě s typicky oddělenými prsty.
Nabídka se však rozšířila a prodejci nabízejí
tuto obuv i pro běžné nošení, včetně dětské.
A ačkoli jedny takové dětské boty vyjdou nej-
méně na tisícovku, nebo taky na dvě a více,

není zase tak málo rodičů, kteří je kupují, ač-
koli jinak počítají skoro každou korunu. Jsou
přece zdravé a pro rozvoj dětské nohy tím pá-
dem nejvhodnější!

Odborníci spíše varují
Jenže tak to dost možná vůbec není. Stačí,
když se člověk začne probírat vyjádřeními od-
borníků a hlavně výsledky různých studií, kte-
ré zkoumají dopad jejich používání na stav
nožní klenby, kloubů a svalů. A ty před nimi
poslední dobou spíše varují. Zvláště pokud je
člověk nepoužívá správně – vyžadují totiž jiný
způsob pohybu, než na jaký jsme my i naše
děti zvyklí z běžné obuvi. 
Americká podiatrická asociace věnující se
zdraví nohou uvedla, že běh jakoby na boso
zvyšuje riziko úrazu, protože nohám chybí
ochrana a navíc zvyšuje napětí na svalech
dolních končetin. Jinými slovy, běh v odpru-
žených botách může být vhodnější. Před ne-
správným používáním bosé obuvi varuje
i Čes ká podiatrická společnost. 
Zvyšují bosé boty riziko úrazu nebo ne? Při
nesprávném použití určitě ano. Je pravda,
že evoluční biolog Daniel Lieberman z Har-
vardu před několika lety zveřejnil studii, pod-
le níž mohou chůze nebo běh naboso prospí-

vat lidskému zdraví. Jenže nedávno jiný ame-
rický lékař Matthew Silvis upozornil na to, že
právě mezi těmi, kdo propadli „bosým“ bě-
žeckým botám, se objevuje více úrazů a úna-
vových potíží. Jednou z příčin je zřejmě to, že
lidé v nich běhají po patách, ačkoli boty vyža-
dují jiný styl chůze či běhu, po špičkách. Na-
konec se tedy zdá, že ačkoli sama o sobě
může být chůze na boso zdravá, speciální
boty už tento efekt mít nemusejí, zvláště po-
kud se v nich člověk přepíná nebo chodí dlou-
hodobě po tvrdých rovných površích. 
A pokud jde o dětské boty, které mají rovněž
připomínat chůzi na boso, neexistuje žádná
studie, na jejímž základě by bylo možné rodi-
čům doporučovat zrovna tohle obutí. Navíc
tato obuv má většinou vzhledem k charakte-
ru své konstrukce pouze omezenou život-
nost, na což prodejci rovněž neupozorňují.
Neupozorňují ani na specifika používání této
obuvi.
Kromě bosé obuvi, která je primárně určena
pouze pro běh či chůzi po měkkých přírod-
ních površích, je nutné mít i klasickou měst-
kou vycházkovou či volnočasovou obuv. Také
fyzioterapeuti proto doporučují dětem i do-
spělým chodit naboso na nerovném a bez-
pečném povrchu, tedy v trávě či písku. Ne

Barefoot obuv 

ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ, 
NEBO JEN VELKÝ BYZNYS?

Foto Pixabay
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však ve městě nebo doma na tvrdé a rovné
podlaze.

Jaká jsou rizika? 
Pokusíme se vysvětlit, jak a kdy může být bo-
sá obuv nošena a jaká jsou rizika při jejím 
trvalém a neúčelovém nošení. 
Uchycení bosé obuvi na nohu dítěte se často
děje pouze pevnou gumou či pruženkou v ob-
lasti hlezna. Toto uchycení může způsobovat
při delším nošení zaškrcení nohy, omezení
průtoku krve, v nejhorším případě pak i poru-
chu vývoje dolní končetiny. K této konstrukci
bosé obuvi, tj. uchycení barefoot obuvi na
nohu pevnou pruženkou, máme i soudně
znalecký posudek, který upozorňuje na vážné
riziko poškození zdraví.
Bosá obuv je často vyrobena sice z usní (ků-
ží), ale není s podšívkou. Z hlediska hygienic-
kého, zejména pokud dítě nemá v obuvi po-
nožku, může v důsledku pocení dětských no-
hou docházet k oxidaci zbytků celkového chro-
mu na šestimocný, který je karcinogenní.
Nepodšívkovaná domácí usňová barefoot
obuv je často zhotovena obráceným výrob-
ním způsobem a mnohdy jsou švy, kterou
jsou po celém obvodu uvnitř obuvi, dosti hru-
bé, neookosené, nezačištěné... Tyto hrubé
švy pak mohou způsobit např. deformaci
měkkých dětských nehtů a prstů, zejména
pokud je obuv dítěti již malá. Osobně jsme
tento případ již také řešili.
Barefoot obuv je většinou enormně široká
a neodpovídá tvaru nohy dítěte. Je známou
skutečností, na kterou již řadu let naše aso-
ciace rodiče dětí upozorňuje, že pokud je

obuv příliš široká, je tendence dítěti koupit
obuv krátkou. Zde pak není v přední části
obuvi dostatek místa pro prsty a pro růst no-
hy. A krátká obuv jednoznačně způsobuje de-
formity prstů na nohách.
Barefoot obuv, která nemá šněrování a je
příliš široká, drží na noze dítěte tlakem na
špičku a na patu. Nepomůže ani pásek přes
nárt, který zajišťuje pouze to, aby obuv ne-
spadla z nohy. Při stálém tlaku na patu může
vzniknout dvojitá pata – tzv. Haglundova
exostóza.
Ne každá barefoot obuv, která je při prodeji
takto označena, je ve skutečnosti barefoot
obuví. Na webových stránkách jsme nalezli
řadu modelů dětské obuvi, které jsou prodej-
ci vydávány za barefoot obuv, přestože jde
o klasickou dětskou obuv, která byla dokonce
nadstandardně hodnocena a certifikována
na značku Žirafa. 

Pozor na zavádějící návody
Problém je také v tom, že ani neexistuje přes-
ná definice, jak má barefoot obuv vypadat, co
musí splňovat a jaké jsou zásady její konstruk-
ce. Existuje řada návodů, jak si lidé mohou vy-
robit tuto obuv doma doslova „na koleně“.
Nicméně v 21. století, kdy i výroba obuvi je
značně sofistikovaná a firmy platí drahé testy
a vývoj nových materiálů a nových typů pode-
šví, které jsou schopny nohu a pohybový apa-
rát uchránit před nepříznivými vlivy nepřiroze-
ně vytvrzených městských povrchů, je to
k pousmání nebo spíše k pláči. 
Nikdo by také neměl dle našeho názoru nosit
trvale barefoot obuv bez předchozí konzulta-

ce s lékařem. To platí nejen pro dospělé oso-
by, ale také matky malých dětí by tento krok
měli s dětskou lékařkou nebo ortopedem
konzultovat. Existuje mnoho dětí, u kterých
jsou vrozené vývojové či jiné vady nohou a ba-
refoot obuv pro ně není absolutně vhodná.
Po konzultacích s ortopedy, podiatry i fyziote-
rapeuty doporučujeme za naši asociaci chůzi
na boso po měkkých přírodních površích,
pro ochranu chodidla můžeme chodit pouze
v ponožkách. Tato chůze simuluje cvičení no-
hou díky stimulům z nerovného povrchu. Pro
běžné nošení doporučujeme kvalitní vycház-
kovou nebo volnočasovou obuv. Barefoot
obuv by měla být používána pouze krátkodo-
bě a neměla by sloužit pro celodenní nošení
po tvrdých površích. To je pro současného
člověka klíč k artróze kloubů a problémům
s páteří.
Všechno se dá jednoduše shrnout i takhle:
nechte potomka chodit v létě na boso, zvláš-
tě venku, kde nerovný přírodní povrch může
stimulovat jeho chodidla. Vhodná je chůze
po písku, po trávě, po drobných kamínkách
apod. Ale jinak nemusíte utrácet za speciální
obutí, stačí pořídit kvalitní a dostatečně širo-
kou obuv, která respektuje tvar nohy dítěte
a s měkčí podešví v oblasti prstních kloubů.
Botičky by tzv. měly jít s nohou dítěte. Zejmé-
na však hlídejte vhodnou velikost obuvi s tzv.
minimálním prstním nadměrkem, který je
pro dospělé 10 mm a pro děti 12–14 mm!
Krátká obuv je nejčastější příčinou deformit
nohou! 

PhDr. Vlasta Mayerová,
Česká obuvnická a kožedělná asociace

inzerce

Dětská obuv značek Froddo a Jonap je prodejci nabízena jako obuv barefootová. Přitom jde o klasickou dětskou obuv, která má
i nadstandartní hodnocení Žirafa Foto: ČOKA
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Praha – Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu (ATOK) České re-
publiky vydala zprávu o ekonomickém vý-
voji textilního a oděvního průmyslu ČR za
první pololetí letošního roku. Svět textilu
& obuvi ji má exkluzivně k dispozici. Vybí-
ráme z ní následující údaje: 

PRODEJ

Na základě výsledků za 1. polovinu roku
2017 dosáhly tržby v běžných cenách v tex-
tilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP)
28,8 mld. Kč. Z toho 25,1 mld. Kč v textil-
ním sektoru a 3,7 mld. Kč v oděvním sekto-
ru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 2,8 %
ve srovnání se stejným obdobím předchozí-
ho roku. Na tomto se podílí textilní průmysl
zvýšením tržeb o 3 % a oděvní průmysl zvý-
šením tržeb o 1,8 %.

ZAMĚSTNANOST

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem
zaměstnaných osob v organizacích s 20 a ví-
ce pracovníky, dosáhla na konci 1. poloviny
roku 2017 v TOP úrovně 33 600 zaměstna-
ných osob, což představuje růst o 0,1 %
oproti stejnému období předchozího roku.
Zaměstnanost v textilním průmyslu zazname-
nala nárůst na 22 500 zaměstnaných osob,
to je o 2,5 % oproti stejnému období před-
chozího roku. Oděvní průmysl naopak zazna-
menal pokles počtu zaměstnaných osob na
11 100, což je o 0,9 % méně než ve stej-
ném období předchozího roku.

MZDOVÝ VÝVOJ

Průměrná měsíční mzda v celém TOP do-
sáhla na konci 1. poloviny roku 2017 hod-
noty 21 000 Kč, což představuje nárůst

o 7,2 % oproti stejnému období předchozí-
ho roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 
23 200 Kč a tato hodnota je přibližně 
o 6 600 Kč vyšší než v oděvním průmyslu.

PRODUKTIVITA
PRÁCE

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běž-
ných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla na
konci 1. poloviny rou 2017 výrazně vyšší hod-
noty v textilním průmyslu (2,24 mil. Kč/pra-
covník/rok) než v oděvním (670 000 Kč/pra-
covník/rok). V meziročním srovnání v textilním
sektoru tato produktivita stoupla o 2,4 % opro-
ti stejnému období předchozího roku. V oděv-
ním sektoru, pak došlo k nárůstu produktivity
o 2,8 % v porovnání se stejným obdobím před-
chozího roku.

ZAHRANIČNÍ
OBCHOD 

Vývoz textilního a oděvního zboží v 1. pololetí
roku 2017 rostl oproti stejnému období roku
2016 významně zvláště u oděvního zboží,
a to o 13,8 %, přičemž dynamika růstu vývo-
zů byla větší než u dovozů. V případě textilní-
ho zboží nárůst vývozu představoval 3,9 %,
objem dovozů pak vzrostl o 1,3 %. Za této si-
tuace si textilní průmysl nadále udržuje klad-
nou bilanci zahraničního obchodu, i když cel-
ková bilance textilního a oděvního průmyslu je
bohužel záporná.

CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním
průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci
v 1. polovině roku 2017 dosáhl slušných
28,8 mld. Kč a potvrdil se tak dlouhodobý
trend růstu tohoto odvětví, který započal
v roce 2010. V textilním průmyslu rovněž
došlo k růstu počtu zaměstnanců a také

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu ČR 
za 1. pololetí 2017

TREND RŮSTU POKRAČUJE!

Dovoz a vývoz textilního a oděvního zboží v 1. pol. 2017 a 2016 (mld. Kč)

Foto Pixabay
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mezd. V oděvním průmyslu pak došlo k mír-
nému snížení počtu zaměstnanců, mzdy
však rostly také. Pozitivní je i růst produktivi-
ty práce, která rostla jak v textilním průmys-
lu, navzdory navyšování počtu zaměstnanců
a mezd, tak i v průmyslu oděvním. Je tedy
patrné, že obě odvětví se dokázala vyrovnat
s výrazným růstem ceny práce doprováze-
ným zvýšenou pracovní fluktuací a s ní souvi-
sející potřebou zapracovávat stále nové pra-
covníky, kteří zpočátku nedosahují požadova-
ných výkonů.
V zahraničním obchodu textilním a oděvním
zbožím, obdobně jako v předchozích letech,
převažují dovozy nad vývozy, a to díky výrazné-
mu dovozu oděvního zboží, které je dále patr-
ně redistribuováno z ČR do dalších evrop-
ských zemí. V případě textilního zboží dlouho-
době převažuje kladná obchodní bilance, av-
šak diference mezi vývozem a dovozem se
dlouhodobě snižuje.

Tržby za 1. pol 2017
oproti stejnému období 
předchozího roku, běžné ceny

Textil ▲ +3,0 %

Oděv ▲ +1,8 %

TOP ▲ +2,8 %

Zaměstnanost za 1. pol. 2017
oproti stejnému období 
předchozího roku

Textil ▲ +0,6 %

Oděv ▼ -0,9 %

TOP ▲ +0,1 %

Zahraniční obchod 
za 1. pol. 2017
oproti stejnému období 
předchozího roku

Vývoz

Textil ▲ +3,9 %
Oděv ▲ +13,8 %

Dovoz

Textil ▲ +1,3 %
Oděv ▲ +10,7 %

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Mzdový vývoj za 1. pol. 2017
oproti stejnému období 
předchozího roku

Textil ▲ +7,9 %

Oděv ▲ +5,1 %

TOP ▲ +7,2 %

Produktivita práce 
za 1. pol. 2017
oproti stejnému období 
předchozího roku, běžné ceny

Textil ▲ +2,4 %

Oděv ▲ +2,8 %

Čtvrtletní tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 
průmyslové povahy (běžné ceny, mil. Kč)

Průměrný počet zaměstnaných osob

Průměrná měsíční mzda (Kč)

Produktivita práce (prům. měs. tržba na 1 zam., běžné ceny, Kč)

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK
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Praha – Pan Josef má dobrou práci, ale
nemůže se jí věnovat tak, jak by chtěl. Mu-
sí se totiž často starat o svou nemocnou
maminku, která žije sama na druhé straně
města. Doprovází ji tedy na různá vyšetře-
ní a lékařské prohlídky, nebo ji pomáhá
v domácnosti. Jaká jsou v takovém přípa-
dě práva zaměstnance a zaměstnavatele? 

Zaměstnanec má nárok na volno, pokud mu-
sí navštívit lékaře. Měl by však využít služeb
lékaře co možná nejdostupnějšího z hlediska
časové náročnosti ošetření (případně léka-
ře, kterého mu smluvil zaměstnavatel). Vol-
no je garantováno na nezbytně nutnou dobu,
pokud nelze návštěvu odložit mimo pracovní
dobu. Proplacena je pak pouze doba nutná
k návštěvě nejdostupnějšího lékaře. 
Na nezbytně nutnou dobu musí zaměstnava-
tel uvolnit i člověka, který je sám zdravý, ale
doprovází k lékaři své blízké.
Za řádně omluvenou absenci platná výpo-
věď tedy rozhodně nehrozí. V tom zaměst-
nance zákon chrání, a tak by musel zaměst-
navatel prokazovat, že ve skutečnosti nešlo
o nezbytný doprovod k lékaři, ale např. jen

o návštěvu restaurace či nějaké jiné služby.
Právní řád dokonce s doprovodem spojuje
nárok na volno s náhradou mzdy na nezbyt-
ně nutnou dobu, nejvýše však jeden den,
pokud jde o děti, partnera či právě rodiče
zaměstnance.
Chce-li zaměstnavatel omezit zaměstnance
v jím uplatňovaném nároku na náhradu platu
při návštěvě vzdálenějšího zdravotnického
zařízení, měl by jemu, případně jeho rodině,
zajistit či doporučit zařízení, které je dostup-
né mimo pracovní dobu, ovšem vždy ve vzta-
hu ke konkrétnímu vyšetření.
V případě sporů doporučujeme dopředu ob-
starávat podklady. Pokud by nedobrá situace
na pracovišti skutečně vyústila ve výpověď,
musí se zaměstnanec aktivně bránit. Pokud
byl pracovní poměr rozvázán sporně nebo
nepřátelsky, běží totiž lhůta dvou měsíců ode
dne, kdy měl pracovní poměr tímto rozvázá-
ním skončit, během níž je třeba namítnout
neplatnost rozvázání pracovního poměru
u soudu. To platí i v tomto případě. 
Zaměstnanec by měl také bezodkladně sdě-
lit svému zaměstnavateli, že trvá na dalším
zaměstnání, jedině pak mu soud může při-
znat náhradu ušlé mzdy. 

Advokát radí

NÁROK NA PRACOVNÍ
VOLNO PŘI OŠETŘOVÁNÍ
ČLENA RODINY

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
Autor je advokát a provozovatel webu
www.dostupnyadvokat.cz, jehož pro-
střednictvím dochází k poskytování do-
stupných 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.

Foto Pixabay
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Brno – V současné době se neustále řeší problém nedostatku
kvalifikovaných zaměstnanců a s tím i související nedostatek učňů
a studentů v technických oborech a textilní a oděvní průmysl
v tomto směru bohužel není výjimkou.

Každá firma má jiné představy o tom, co by jejich budoucí zaměstna-
nec měl umět a znát, také mají odlišný způsob hodnocení a rozličné
vybavení. Problémem se může stát i příprava žáků pro jednu firmu.
Žáci tak získávají kompetence specifické jen pro danou firmu a to
omezuje jejich širší přípravu a uplatnitelnost v jiných firmách, zejména
v okamžiku, kdy firma z různých důvodů pracovníka „přestane“ potře-
bovat. Také časový horizont přípravy zaměstnance – tři nebo čtyři ro-
ky – může v být v konečném důsledku problém, protože firma většinou
potřebuje zaměstnance hned. V případě krize se však může stát, že
je ze dne na den nepotřebuje vůbec. Do hry proto vstupuje mnoho
proměnných na obou stranách rovnice. Tedy jak na straně školy, tak
firmy, a navíc nelze pominout ani roli státu, případně krajů, které jsou
ve velké většině zřizovatelé škol.
Je řešením zavedení duálního systému vzdělávání v našich podmín-
kách, tak jak to je u našich sousedů v Německu a Rakousku? Dle mé-
ho názoru na to nejsme připraveni a v dohledné době toho ani dosáh-
nout nelze. Co však lze a je již běžnou realitou, je zavedení některých
prvků duálního vzdělávání. Tohoto využívají v našem oboru zejména vel-
ké výrobní firmy, které se dohodly se spádovou školou a kde si již od
druhých ročníků vychovávají „své budoucí zaměstnance“. Tito učňové
realizují své praxe již v provozu dané firmy, firma nabízí stipendia a ga-
ranci zaměstnání formou smlouvy. Ale i tak se stává, že tyto bonusy
rodiče nepřesvědčí, aby dali své děti na studium učňovského oboru.
Na druhou stranu je fakt, že stipendia a financování přípravy budou-
cích zaměstnanců nejsou levnou záležitostí a drobné výrobní firmy
v regionech nemají ani finanční prostředky, ani kapacity lidských zdrojů
na realizaci takového vzdělávání. Mohou si dovolit přijmout pár učňů
na praxi, ale systematicky se tomu věnovat nemohou. 
Školy i firmy se víceméně shodují v tom, že by mělo dojít k určité oboro-
vé optimalizaci, zavedení specializovaných škol pro několik oborů. Příkla-
dem pro náš obor může být realizovaná spolupráce textilní firmy s prů-
myslovou školou strojní, kde se studenti učí obsluhu strojů a strojních
zařízení všeobecně ve škole a školních dílnách, ale část studentů chodí
už na praxi do textilní výroby, aby se seznámili i s textilními stroji a jejich
problematikou. Takové propojování oborů je, myslím, velmi užitečné a je
třeba ho více a více využívat. Jako další příklad můžeme uvést příklad
Textilního zkušebního ústavu v Brně, který nabízí místo pro stážistu na
pozici chemik-laborant. Tato pozice je vhodná jak pro studenty textilní
průmyslové školy, tak i chemické průmyslové školy.
Není ale možné zapomínat na podporu vzdělávání učitelů a intenzivněj-
ší spolupráce při vybavovaní škol modernějšími zařízeními. Ne všechny
školy jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi. Je třeba přemý-
šlet nad tím, jak motivovat firmy, aby poskytovaly školám prostředky
na vybavení pro výuku, zejména odbornou, a školy aby hlouběji s firma-
mi spolupracovaly, včetně školení učitelů a jejich praxe ve firmách.

Většina odborníků se shoduje v tom, že je třeba nejprve znovu pře-
svědčit rodiče dětí na základních školách, že řemeslo má stále zlaté
dno a že výrobní provozy nejsou „špinavé“ ale moderně vybavená pra-
coviště, která potřebují kvalifikované technicky vzdělané lidi.
Tyto skutečnosti se však nedějí jen u nás v ČR. V dotazníkovém šetře-
ní v rámci mezinárodního projektu MODATOP (2016-1_ES01-KA202-
025092) bylo zjištěno, že podobné problémy řeší i další země s tra-
diční textilní a oděvní výrobou, jako jsou Itálie, Portugalsko a Španěl-
sko. Také se tam uplatňují jen části duálního systému. Situace v těch-
to zemích je specifická například v tom, že textilní a oděvní výrobou se
zabývají vesměs malé a střední firmy s malým počtem zaměstnanců.
Nicméně společným jmenovatelem ve všech zemích je zásadní nezá-
jem rodičů a jejich dětí o studium technických oborů. 
Nicméně jako velmi užitečné se ukazuje to, že velkým přínosem pro
absolventy a jejich uplatnění na trhu práce je, když od 2. nebo 3. roč-
níku poznají reálné prostředí života a práce, získají první základní ná-
vyky, které jim v mnohých případech mohou chybět a opravdu chybí
(není výjimkou, že na praxi do výroby či laboratoří chodí slečny v mini-
sukních a v podpatcích, spousta žáků také nechápe, proč by měli cho-
dit včas a pravidelně ráno vstávat atp.). Protože absolvent se zažitými
pracovními návyky a určitými dovednostmi může být po zaučení v pro-
vozu pro zaměstnavatele velmi efektivním a užitečným zaměstnan-
cem. Podporujme tedy akce směřované na propagaci textilní a oděvní
výroby pro rodiče, děti na základních školách atp. Z této nově nastu-
pující generace se třeba najdou nadšení budoucí textiláci, které to bu-
de v práci bavit. Ing. Petra Dufková,

Textilní zkušební ústav, s.p., www.tzu.cz

Spolupráce škol a firem

CESTA PRO MLADÉ

inzerce

Foto Pixabay
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Život lovce je těžký, a to nejen z důvodu, který
jsem už naznačila. Lovit je potřeba každý den.
Jakmile přestanete, přísun zakázek se zasta-
ví. K tomu, abyste se nasytili, potřebujete no-
vou a novou kořist. A než něco doopravdy tre-
fíte, většinou vystřílíte spoustu munice do
prázdna.
V marketingu má princip lovce podobu aktiv-
ního získávání zákazníků. Patří k němu napří-
klad:
■ reklama v televizi nebo v rádiu
■ tisková inzerce
■ internetové bannery
■ prodejní e-mailing zasílaný na adresy z kou-

pené nebo z internetu stažené databáze
■ distribuce letáků do poštovních schránek
■ cold calling, čili obvolávání potenciálních

zákazníků.

Všechny uvedené nástroje mají tři společné
znaky: oslovují zákazníka, který s námi neměl
žádný předchozí kontakt, nic o naší firmě neví
a ani se o ni moc nezajímá. Aby vůbec něco
přinesly, je třeba jimi oslovit poměrně široké
publikum. Tím pádem jsou málo cílené a příliš
neberou v úvahu individuální odlišnosti a po-
třeby jednotlivého zákazníka.
Počítají s tím, že oslovený zákazník hned na-
koupí. Čili úvodní informace, rozhodování
i prodej proběhnou všechny v jednom kroku.
Tím pádem jsou stále méně účinné. Zákazníci

jsou přesyceni nejrůznějšími podněty a věnují
pozornost jen tomu, co je samotné zajímá.
Mají na výběr a dobře to vědí. Laciné prodejní
triky na ně neplatí. K nákupu potřebují důvě-
ru, která se jedním telefonátem či e-mailem
prostě nevytvoří. Obchodník se tím pádem
ocitá na kratším konci provazu.

Založte si zahradu
Přistupovat k marketingu jako farmář zna-
mená vytvořit lákavou zahradu, na kterou se
zákazníci jako motýli budou sami slétat. „Za-
hradou“ se obecně rozumí nějaký obsah ne-
boli content. Ať už jsou to blogové články, vi-
dea, fotografie, zvukové nahrávky a podcasty
nebo třeba infografika.
Jak se zákazníci do vaší zahrady dostanou?
To je nejčastější otázka, která lidem ohled-
ně obsahového marketingu nejde na ro-
zum. Prostě si ji najdou. Když máte dobře
nastavený systém, žádná aktivní akvizice
není potřeba. Váš obsah je uložený někde
na webu a většina lidí už dnes umí použít vy-
hledávač. Jenže do něj nezadávají ani název
vašeho produktu, ani vaší firmy. Hledají svůj
problém. To, co je trápí nebo co je zajímá.
A je na vás, nakolik jim dokážete spojit prob-
lém a řešení.
Tedy ne že by to farmaření byla úplně pro-
cházka růžovou zahradou. A to hned z něko-
lika důvodů. Nejvíc práce to dá na začátku.

Na skutečné zahradě vás také největší por-
ce rytí, zakládání záhonů, sázení a přehazo-
vání kompostu čeká první rok. Aby váš web
byl vůbec vidět, musíte ho naplnit alespoň
základním množstvím obsahu, který se sám
nenapíše, nenafotí ani nenatočí. A i potom je
potřeba v tom sice s menším úsilím, ale po-
řád konzistentně pokračovat.
Musíte znát svého zákazníka. Nestačí vědět,
že váš klient je žena ve věku 40–45 let, nebo
že oslovujete strojírenské firmy střední veli-
kosti. Musíte pochopit, co váš ideální záka-
zník potřebuje, jak přemýšlí a jak se cítí, když
uvažuje o koupi. Na chvilku se projít v jeho
botách. Poznat jeho motivy, aspirace i stra-
chy. I jazyk, kterým o vašem produktu či služ-
bě mluví.
Váš obsah musí mít skutečnou hodnotu. Con-
tent marketing je hitem už nějaký ten pátek.
Doslova každý píše články nebo točí podcasty
či videa. Tím pádem dochází k jevu, který
Mark Schaefer nazývá content shock. Obsa-
hu je všude tolik, že ten váš musí být opravdu
kvalitní, aby zaujal. V českém jazykovém pro-
storu postupuje zahlcení o něco pomaleji. E-
bookem, který jste bez hlubší znalosti věci na-
psali za víkend, už ale nikoho neohromíte ani
tady. Je potřeba řešit konkrétní zákaznické
problémy, prezentovat neotřelé názory a vy-
hledávat nové zdroje, tipy a témata.
Odměnou vám bude marketing, který při tro-
še snahy poběží jako dobře naolejovaný stroj.
A který vám bude získávat zákazníky, i když si
uprostřed své krásně kvetoucí zahrady dáte
po obědě dvacet.

Marketingový poradce (11)

JSTE LOVEC, 
NEBO FARMÁŘ?
Praha – Moderní volnonožec nebo živnostník je do značné míry v situaci pravěkého lovce. Kaž-
dý den se musí vydat ven a něco ulovit. Kdysi mamuta, dnes nejčastěji novou zakázku, ale
princip zůstává stejný. Kdo nic nechytí, umře hlady. Jak z toho ven? V podstatě stejnou ces-
tou, jakou se před pár tisícovkami let vydalo samotné lidstvo. Totiž stát se z lovce farmářem.

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.

Foto Pixabay
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Trenčín – Stejně jako čtenáři odborného
tisku nemohli přehlédnout inzerci k připra-
vovanému obnovení dříve slavné výstavy
Trenčín mesto módy, tak následně i jeho
návštěvníci museli zaznamenat nový, mno-
hým povědomý poutač na památeční kon-
strukci u hlavního průtahu Trenčínem.
Ten, stejně jako předchozí povedená in-
zertní kampaň zval k účasti na „restartu“
této před devíti lety zaniklé akce. Ano,
TMM znovu ožívá... Přesvědčili jsme se
o tom ve dnech 22.–23. září. 

Zvolený slogan „Legenda sa vracia“ mohl pů-
sobit na pamětníky několika posledních roč-
níků snad až příliš odvážně. Ale již pohled na
zaplňující se parkoviště, obsazenost výstav-
ních hal a míru dočasného zvelebení stár-
noucího trenčínského výstaviště návštěvníka
překvapil a současně naplnil očekáváním, co
dalšího mu vystavovatelé a organizátoři na-
bídnou. 
A hned zpočátku je nutno uznat, že už jen
uvedení po zásadnějších opravách volajícího
areálu do stavu, který dovolí prezentovat
„módu“ muselo být úkolem samo o sobě.
Následné naplnění pavilonů bezmála půl dru-
hou stovkou především domácích vystavova-
telů a pestrým doprovodným programem je
již hodno uznání. Z českých výrobců se, dle
informace na tmm.sk vyprodané akce, úča-
stnili mj. Tonak, Lamido a Moděva.
Hned vstupní pavilon obsazený vystavovateli
v přízemí i v prvním patře dal zapomenout
na nepříjemné deštivé počasí venku. Bohužel
jen do chvíle nutného přechodu do další ha-
ly... V rámci možností dobře odekorovaný
prostor s oborově promíchanými výstavními
stánky navozoval příjemnou, až rodinnou

atmosféru, a to i při solidní sobotní návštěv-
nické účasti.

Kontrahovalo se i prodávalo
Je pravdou, že pro reinkarnaci zvolený for-
mát akce coby prodejně-kontraktační, při-
vedl v místě konání do rozpaků nejen řadu
vystavovatelů připravených kontrahovat, ale
i většinu návštěvníků toužících naopak po na-
kupování. Tady se zájmy obou skupin příliš
neprotnuly a organizátoři tak mají do dalšího
ročníku nad čím přemýšlet. Má-li charakter
akce zůstat zachován, bude potřeba jí dodat
další neotřelé impulzy vybočující z dosavadní
výstavářské praxe. Pak budou moci obě
strany – vystavovatelé i návštěvníci – naplnit
svá očekávání. To se ale, dle mého názoru,
bez zásadnějšího zásahu do konceptu sa-
motné realizace expozic neobejde. 
Jako šťastná volba se ukázala určitá reflexe
směrem k oděvní historii, kdy návštěvník měl
přímo na místě možnost konfrontace dřívěj-
ších výrobních postupů a dovedností s mož-
nostmi současnými, využívajícími již moderní
techniku. Pro srovnání posloužily statické
prezentace folklorní „oděvařiny“ v pavilonech
a také zahrnutí výrobců a dílen hledajících in-
spiraci právě v tradiční textilní a oděvní výro-
bě přímo mezi vystavovatele. Nabídka jejich,
dnes tak módního retro sortimentu akci roz-
hodně obohatila. Na předváděcí molo se tak
v rámci přehlídek dostaly nejen kolekce a vý-
robky z aktuálních nabídek sezonní módy, ale
také právě i výrobky odkazující na tradiční
oděvní výrobu. 
Nabízený sortiment pak doplňovala přede-
vším lehká a těžká konfekce, oděvní doplňky
a méně pak prádlo a plavky.
Lze říci, že „Legenda se vrátila“. Se ctí
a zvednutým hledím. A to i přes některé výše

zmíněné nedostatky, které jsou však spíše
daní za vstup do stejné řeky, než chybami sy-
stémovými. A ruku na srdce – která akce si
nějaké to zlepšení pro příště nezaslouží?
V případě TMM a jeho pro věc zapáleného
týmu je reálný předpoklad se nejen z drob-
ných chyb poučit, ale i dalším kreativním pří-
stupem příště všechny překvapit. Držme pal-
ce. Slovensku tato akce určitě sluší a není
důvod, aby ji po vychytání mušek znovu neob-
jevilo i více firem z české strany.

Ing. Martin Kárych, Altra a.s.

Foto: archiv autora

Veletrh Trenčín město módy 

LEGENDA SE VRÁTILA.
NEBO SNAD NE?
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ATOK

NÁVŠTĚVA Z IZRAELE

Praha – Ve dnech 4.–6. září navštívila východočeské textilní firmy Veba,
Mileta a Grund delegace podnikatelů z Izraele, která svoji misi zakončila
účastí na rozšířeném jednání správního výboru Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu (ATOK). Ze společného setkání českých a izraelských
textilních a oděvních firem vzešlo mnoho podnětů pro vzájemnou spolupráci
a bylo dohodnuto reciproční setkání v Izraeli na jaře příštího roku.

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V minulém vydání Světa textilu & obuvi mě zaujal článek Veletrhy Styl a KABO sla-
ví padesátku. Teprve když jsem si přečetla nadpis, uvědomila jsem si, že je to už
dvacet pět let, kdy jsem poprvé navštívila módní veletrh v Brně. Celou tu dobu
jsem pracovala v textilním maloobchodě (dnes jsem již v důchodu) a společně
s celou branží jsem prožívala vzestup a pak pád (a teď zase vzestup) textilního
a oděvního průmyslu a obchodu u nás. Těch turbulencí byla spousta, vzpomínám
si namátkou na postupné rušení dovozních kvót na textil z Číny, vstup ČR do Ev-
ropské unie, masové nasazení práce ve mzdě v českých textilkách a pak zase od-
chod západních zadavatelů do ještě levnějších zemí. Bylo to někdy hodně drama-
tické. Musím ale říci, že pro mne byly vždy jakousi oázou klidu právě módní vele-
trhy v Brně. Věděla jsem, že dvakrát ročně se tu setkám s kolegy z branže a pro-
bereme spolu všechny novinky. Jsem ráda, že tyto veletrhy přežily a přeji jim
(a celé naší branži) ještě hodně a hodně úspěšných ročníků.

Iveta Z., Praha

POZN. REDAKCE:

Shodou okolností i já vzpomínám, jak jsem v roce 1993 poprvé navštívil veletrh
módy Styl-Fashion Point v Brně. Pokud Vás zajímají moje tehdejší poznatky, na-
listujte si stranu 26. 

Dr. Michal Korol, šéfredaktor Světa textilu & obuvi

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str. 2), ETKA (str. 5), WICO B.G.M. (str. 7), Tamaris (str. 11), 
Yvona Řihošková Leitner (str. 25), Studio Styl (str. 32), Altra a.s., 
Ostrava (str. 34), TZÚ (str. 39)

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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Prezident ATOK Jiří Grund ml. (zcela vpravo) nastiňuje možnosti
spolupráce v rámci společného setkání českých a izraelských podnikatelů
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