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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

letos již potřetí máte možnost přečíst si vy-
dání odborného časopisu Svět textilu & obu-
vi. Na jeho stránkách se snažíme – jako
vždy – přinést spoustu zajímavého čtení,
a to jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. 
Tak například na stránkách 8–13 se dozví-
te, jaké budou hlavní módní trendy v dám-
ské a pánské módě na podzim letošního
roku. 
Na následujících stránkách pak k tomu ješ-
tě píšeme o trendech v dětském odívání
a také obuvi. 
Na stranách 20–21 se také dočtete, jaké
jsou novinky v oblasti bytového a domácen-
ského textilu. A jako v každém vydání toho-
to časopisu se dozvíte, jakých tržeb dosa-
hovali obchodníci v českém textilním malo-
obchodě – tentokrát za první čtyři měsíce
letošního roku (str. 24). 

Na tomto místě bych chtěl vypíchnout ješ-
tě jeden text, a sice žebříček největších
textilních a oděvních firem České republiky,
tentokrát za rok 2016. Náš časopis ho
připravuje již řadu let ve spolupráci s Aso-
ciací textilního, oděvního a kožedělného
průmyslu ČR. Na straně 34 si ho můžete
prostudovat. 
Již nyní můžeme říci, že žebříčku textilních
firem vévodí JUTA Dvůr Králové nad La-
bem, oděvnímu pak Tonak Nový Jičín. Při
sestavování pořadí firem nás pak všechny
příjemně překvapilo, jak zodpovědně při-
stupují představitelé jednotlivých firem
k dodání údajů o počtu pracovníků a výši je-
jich tržeb. Svědčí to mj. o tom, že nám fir-
my důvěřují a na výsledný žebříček se samy
těší. A to těší zase nás...

Michal Korol,
šéfredaktor

8–13

Dámské
a pánské trendy
pro podzim
2017

14–15

Trendy obuvi 
pro podzim
2017

16–19

Dětská móda
a obuv

22–23

Představujeme
designéry

24

Tržby
v maloobchodě
leden–duben
2017

26–27

Obchod
s dětskou
a kojeneckou
módou Peřinka,
Mohelnice

34

Žebříček
největších
textilních
a oděvních 
firem ČR

36–37

Ochrana zboží
a inventury

Z OBSAHU

38

Jak správně
postupovat 
při reklamaci

Foto na obálce: Unland



Svět textilu & obuvi

4

Zprávy

květen – červen 2017

Praha – Při příležitosti 70 let, které uply-
nuly od zisku prvního titulu mistrů světa,
požádal Český svaz ledního hokeje firmu
Kama o zhotovení replik původních plete-
ných dresů československé reprezentace
z roku 1947. 

V rámci evropské hokejové tour Carlson Hoc-
key Games konané od 27. do 30. dubna v Če-
ských Budějovicích tak došlo k zajímavému
unikátu. Česká hokejová reprezentace nastou-
pila v první třetině utkání se Švédskem v těch-
to opravdu unikátních dresech, které jsou na
rozdíl od dnešních dresů skutečně pleteným
výrobkem a věrnou kopií dresů našich hokejo-
vých legend z roku 1947. Tyto dresy, resp.
svetry, firma vyrobila i jako limitovanou edici
k volnému prodeji. Jsou k dostání v oficiálním
fanshopu Českého hokejového svazu.
Jak Svět textilu & obuvi zjistil, původní dresy
měli pracovníci Kama možnost vidět jen

chvilku, ale s největší pravděpodobností byly
z čisté vlny. Na nové dresy ale použili směso-
vou přízi od výhradního dodavatele, a to kom-
binaci 50 % Merino vlny a 50 % akrylu. Tato
příze podléhá nejpřísnějšímu ekologickému
standartu Bluesign. Nový úplet je oproti ori-
ginálu jemnější a hustší. Na výrobu svetrů
hokejisté firmě poskytli jejich aktuální dresy. 
Přímo pro hráče Kama vyrobila 27 kusů.
Brankářům dva kusy a 25 kusů pro hráče.
Pro volný prodej vyrobili stovky, které jsou ov-
šem v klasických konfekčních unisex velikos-
tech S–XXXL. Nejde tedy o dresy, ale o svet-
ry na denní nošení. 
Všechny svetry, stejně jako čepice, šály a dal-
ší zboží, byly upleteny přímo v Praze-Suchdo-
le, kde má firma výrobu. K finální kompletaci
jednotlivých částí svetrů došlo v externí dílně.
Tam probíhá kompletace většiny svetrů
z produkce. Kama je česká firma, která ve-
škerý svůj sortiment vyrábí v ČR.

Kama s.r.o. Praha

ORIGINÁLNÍ RETRO DRESY

Paříž – Francouzská vláda zveřejnila za-
čátkem května prohlášení, kterým regulu-
je detaily k zákonu proti vyhublým model-
kám přijatým již koncem roku 2015.

Aby se manekýnky mohly zúčastnit pařížských
módních přehlídek nebo focení vůbec, musí
od 5. května předložit lékařské potvrzení, že
jejich zdravotní stav jim umožňuje vykonávat
povolání modelky. Základním údajem bude in-
dex tělesné hmotnosti (BMI). Potvrzení bude
platit na dva roky. Tato povinnost se týká i mo-
delek ze zemí EU, pokud se zúčastní přehlídek
nebo reklamních kampaní ve Francii. Kdo za-
městná modelky bez tohoto potvrzení, vysta-
vuje se trestu šesti měsíců vězení a pokutě ve
výši 75 000 EUR. Od 1. října budou muset
být ve Francii všechny reklamní fotky v tisku,
na plakátech, na internetu, v katalozích a pro-
spektech opatřeny poznámkou, že jde o retu-

šované fotografie. Cílem těchto opatření je
zabránit šíření nedosažitelného ideálu krásy,
předcházení mentální anorexii u mladistvých
a ochrana zdraví samotných modelek. Nere-
álné fotky mohou v mladých lidech vzbuzovat
pocit méněcennosti a chybějící sebeúcty. Ve
Francii se s problémem poruch příjmu potra-
vy potýká 600 000 mladých, z toho 40 000
trpí mentální anorexií. Poruchy příjmu potravy
jsou druhou příčinou úmrtí mladých lidí mezi
15–24 lety, hned po silničních nehodách. Ve
Španělsku platí od září 2006 zákaz účasti na
přehlídkách modelkám s BMI nižším než 18.
V Izraeli, podle tzv. photoshopového zákona
z roku 2012, je zakázáno prezentovat rekla-
mu s vyhublou modelkou (BMI pod 18,5). Po-
dobné zákony přijali v Itálii a Belgii, v ostatních
evropských zemích se o nich diskutuje. Často
už i samotní designéři odmítají angažovat pro
své přehlídky vychrtlé modelky.

Praha – Předseda Svazu českých a morav-
ských výrobních družstev JUDr. Rostislav
Dvořák byl na jednání valného shromáždění
delegátů evropských družstev, které se ko-
nalo ve dnech 27.–28. dubna 2017 na
Maltě, zvolen do představenstva nejvý-
znamnější evropské družstevní organizace
Družstva Evropa (Cooperatives Europe).

Družstva Evropa se sídlem v Bruselu jsou
jednou ze čtyř teritoriálních organizací Mezi-
národního družstevního svazu. V jejich čele
stojí prezident a představenstvo, jež jsou vo-
leni valným shromážděním na čtyřleté funkč-

ní období. Družstva Evropa reprezentují 84
členských organizací z 33 evropských zemí,
které sdružují přes 176 000 družstev ze
všech sektorů hospodářství s více než 141
mil. členů a zaměstnávajících 4,7 milionu
pracovníků. 
Členství v představenstvu Družstev Evropa je
již třetí významnou mezinárodní pozicí JUDr.
Dvořáka, který je v současnosti také členem
představenstva Evropské konfederace výrob-
ních a sociálních družstev CECOP a členem
výkonného výboru Mezinárodní organizace
průmyslových a řemeslných výrobních druž-
stev CICOPA.

Francie 

ZÁKON PROTI VYHUBLÝM MODELKÁM

2x ilustrační foto Mercedes Fashion Week Berlin

Předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák 

V PŘEDSTAVENSTVU DRUŽSTA EVROPA

JUDr. Rostislav Dvořák
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Berlín – Celkové trž-
by německého tex-
tilního a módního
průmyslu vzrostly
za rok 2016 o cca
0,2 % ve srovnání

s rokem 2015 a činily cca 32 mld. EUR,
z toho 60 % připadlo na textil, 40 % na
oblečení. 

Podle údajů Německého statistického úřadu
se nejvýrazněji zvýšily tržby za textilie
(o 2,9 %), naopak tržby za oděvy klesly
o 3,8 %. Nejsilnějším segmentem jsou

především technické a netkané textilie využí-
vané ve zdravotnictví, automobilovém prů-
myslu, stavebnictví, letectví a kosmonautice.
Německé výrobky jsou žádané po celém svě-
tě. Vývoz textilu a módy vzrostl celkem
o 1,2 %. Vedle atraktivních významných ně-
meckých módních značek přispěly k nárůstu
hlavně technické textilie. Objem exportu za
rok 2016 dosáhl rekordní úrovně 26,6 mld.
EUR. Navzdory stagnujícím celkovým tržbám
vzrostl počet zaměstnanců v celé branži
o 0,8 % na 118 000. Podle prognózy Svazu
textil+mode by tržby v letošním roce mohly
vzrůst o 1,7 %.

Düsseldorf – Nový začátek pro meziná-
rodní obuvnictví v Düsseldorfu: od neděle 
27. do úterý 29. srpna 2017 proběhne
v Düsseldorfu první veletrh pod názvem
Gallery Shoes. Znamená to, že bude za-
chováno dědictví Düsseldorfu jako mezi-
národně proslaveného veletržního města.
Toto dědictví se rozvíjelo po dobu delší 
než 60 let a nyní může bezpečně vykročit
do budoucnosti v novém stylu pod novým
vedením. 

Veletrh Gallery Shoes využije stejného kon-
ceptu jako jeho sesterský módní veletrh
Gallery: mezinárodní veletrh s výbornou or-
ganizací pořádaný v moderní a soudobé
atmosféře, který nabízí možnosti prezenta-
ce více než vyhovující nejrůznějším potře-
bám a rozpočtům vystavovatelů. Vzhledem
k menší rozloze areálu Böhler vzniká kom-
paktní a koncentrovaná platforma, která vy-
niká svou energií, specializací a komplexní
nabídkou. Düsseldorf nabídne mezinárodní-
mu obuvnickému průmyslu čerstvou energii
a nový slibný začátek s důrazem na objed-
návky. 
Dceřiná společnost Messe Düsseldorf Igedo
Company je zárukou, že i nadále bude posky-
tována plná podpora na mezinárodním poli
a že ve všech relevantních zemích budou pří-
mo působit osvědčení zástupci. 
Veletrh bude rozdělen na části Premium,
Contemporary, Urban, Comfort a Kids. Na
ploše zhruba 10 500 m2 a dalších 2 000 m2

v lehkých stanech vystavěných speciálně pro
tento veletrh, přirozeně využívající nového
kouzla areálu Böhler, nabídne místo pro zhru-

ba 500 značek. V závislosti na potřebě mo-
hou značky prezentovat své kolekce ve vlast-
ních stáncích o ploše až 150 m2 nebo v kon-
ceptových stáncích různé velikosti do 35 m2.
Obzvlášť přitažlivé jsou různé typy hal, v nichž
je možné působivým způsobem spojovat růz-
né segmenty.
Prvním krokem je vybudování portfolia zna-
ček. Je důležité, aby všichni spojili své síly
a vytvořili akci, která přiláká domácí i zahra-
niční vystavovatele. Řadí se k nim velcí a vý-
znamní hráči stejně jako menší, exkluzivnější
značky. Některé značky budou zastoupeny
jak na veletrhu Gallery, který se na stejném

místě bude konat 22.–24. července, tak na
Gallery Shoes. Kolekce obuvi budou vhodně
doplněny kabelkami a dalšími doplňky. Očeká-
vá se, že veletrh navštíví 8 000 až 10 000
zahraničních návštěvníků ze severní, střední
a východní Evropy. Nový časový rozvrh, díky
němuž se akce uskuteční ve více dnech, rov-
něž umožní znovu se zúčastnit akce i malým
a nezávislým specializovaným obchodům. Dí-
ky kompaktnosti a koncentrovanému portfo-
liu značek bude možné získat na akci rychlý
přehled, což jsou ideální podmínky pro vyříze-
ní co nejvyššího počtu objednávek v krátkém
čase s minimální nutností cestovat.

Německo:

TRŽBY TEXTILNÍHO A MÓDNÍHO PRŮMYSLU

Gallery Shoes, Düsseldorf, 27.–29. srpna 2017

MEZINÁRODNÍ VELETRH OBUVI A DOPLŇKŮ
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Praha – Skupina Deichmann dosáhla za
uplynulý obchodní rok hrubého obratu 
5,6 mld. EUR (4,8 mld. EUR čistého 
obratu), nejvíc za 100 let historie firmy. 
Nárůst tržeb po očištění od vlivu směn-
ných kursů činil 5,6 %. 

Za rok 2016 prodala skupina ve svých ka-
menných obchodech a prostřednictvím in-
ternetového obchodu cca 173 milionů párů
obuvi, tedy o jeden milion víc než za rok
2015. Koncem roku 2016 provozovala sku-
pina Deichmann celkem 3 857 obchodů po
celém světě a zaměstnávala 38 252 pra-
covníků, za rok 2016 vytvořila téměř 1 000
nových pracovních míst. „Rok 2016 pro nás
byl dobrým rokem, pozitivní vývoj jsme zazna-
menali jak ve stacionárním, tak elektronic-
kém obchodě. Rozšířili jsme i prodejní plo-
chu,“ sdělil Heinrich Deichmann, předseda

představenstva. „Tento výsledek není vůbec
samozřejmý, protože situace v obchodě
s obuví obecně není lehká. Podařilo se nám
od tohoto tržního trendu odklonit díky speci-
álním konceptům, jako je Snipes nebo Ony-
go, a naším zaměřením na multikanálový
marketing.“ 60 % z celkových tržeb dosáhla
skupina Deichmann v zahraničí. 
V České republice vzrostly tržby za rok 2016
o 4,5 % na 2,47 mld. korun (2015: 2,36
mld. korun). V letošním roce plánuje Deich-
mann otevření prvních obchodů ve Francii
a Belgii a investovat cca 232 mil. EUR do
mezinárodní infrastruktury.

Praha – Muzeum hlavního města Prahy
pořádá od 17. 5. do 29. 10. 2017 v do-
mě U Zlatého prstenu výstavu Od nitě ke
košili/Textil a móda středověkých Praža-
nů. Výstava věnovaná textilnímu a barvíř-
skému řemeslu v období 14. až 15. stole-
tí provede návštěvníky celým procesem
vzniku středověkých textilií a přiblíží jed-
notlivé výrobní postupy i vybavení tehdejší
tkalcovské a barvířské dílny. 

Předvede také různé typy textilií a jejich prak-
tické využití v běžném životě lidí v období
vrcholného středověku i dobovou módu praž-
ských měšťanů. Ústředním exponátem výsta-
vy je unikátní soubor 1 593 fragmentů stře-

dověkých tkanin objevených archeology v le-
tech 2004–2008 v centru Prahy ve středově-
kých smetištních vrstvách ze 14. a 15. století
při výzkumu ve vstupních šachtách kolektorů
v prostoru ulic Jungmannova, Vodičkova
a Školská. Mezi vystavenými předměty najde-
me také řadu originálních archeologických ná-
lezů textilních nástrojů i výrobních zařízení
z etnografických sbírek. Vývoj módních trendů
přiblíží repliky oděvů pražských měšťanů z ob-
dobí 14. a počátku 15. století. Součástí vý-
stavy jsou filmové dokumenty jednotlivých pra-
covních postupů a nechybí ani hmatová složka
a místa, kde si návštěvníci sami mohou vy-
zkoušet některé postupy výroby textilu. K vý-
stavě je vydána stejnojmenná publikace.

Dům U Zlatého prstenu Praha

TEXTIL A MÓDA 
STŘEDOVĚKÝCH PRAŽANŮ

Esprit 

TRŽBY DÁL
KLESAJÍ
Praha – Tržby skupiny Esprit klesly za třetí
čtvrtletí obchodního roku 2016/17
(k 31. 3. 2017) o 10,9 % na 1,4367 mld.
EUR, po očištění od vlivu směnných kurzů
o 9,4 %. Největší propad zaznamenala sku-
pina Esprit v asijsko-pacifickém regionu 
(-20,1 %), na hlavním trhu v Německu byl
propad slabší (-7,1 %), v Evropě (-11,9%). 

Největší pokles zazna-
menalo dětské oblečení
kvůli udělení obchodní li-
cence skupině Zannier
(přejmenované na Kidiliz)
v lednu 2016. Dalším
důvodem bylo zeštíhlová-
ní struktury a zavírání
nerentabilních poboček.

Výnosy činily 457,7 mil. EUR, o 8,4 % méně
(po očištění od vlivu směnných kurzů -11,4 %)
než v předchozím roce. Podle sdělení mana-
gementu se tento trend nezmění ani ve čtvr-
tém čtvrtletí, bude se nadále pokračovat
v uzavírání nerentabilních obchodů, zredukují
se slevy a výdaje na reklamu, omezí se podni-
kové náklady. V současné době Esprit Hol-
dings Ltd. provozuje 6 137 obchodů ve 40
zemích. Operativní sídlo má v Německu
a Hongkongu. V roce 2018 oslaví 50. výročí
svého založení. 

Inditex 

OBRAT VZROSTL
O 12 %

Madrid – Inditex, mateřský koncern společ-
nosti Zara, předložil bilanci obchodního ro-
ku 2016. Čistý obrat od 1. 2. 2016 do
31. 1. 2017 vzrostl o 12 % na 23,3 mld.
EUR. Tržby v kamenných obchodech se zvý-
šily o 10 %, čistý zisk činil 3,2 mld. EUR. 

Skupina Inditex investo-
vala v roce 2016 téměř
1,4 mld. EUR do logisti-
ky, technologií, obchodů
a rozšíření internetové-
ho obchodu. Po celém
světě má 43 interneto-
vých portálů. V roce
2016 otevřela celosvě-

tově 279 nových poboček v 56 zemích
a rozšířila tak svou síť na 7 292 obchodů
v 93 zemích. Zaměstnávala celkem 162
450 pracovníků, za rok 2016 nabídla 9
596 nových pracovních míst, z toho každé
čtvrté ve Španělsku. Letos v dubnu otevřela
dceřiná společnost Zara novou a dosud nej-
větší vlajkovou loď v Madridu na jedné z hlav-
ních tříd Paseo de la Castellana. Zaujímá víc
než 6 000 m2, dvakrát větší plochu než ob-
chod o pěti podlažích na Calle de Serano (2
415 m2). Zara plánuje otevření dalších ob-
chodů na prestižních adresách v Paříži
a Londýně.

Deichmann 2016 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ROK V HISTORII
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V barevnosti podle institutu MODEUROP
převládají tři trendové náměty: teplé, chlad-
né a neutrální barvy. Barevnost se odvíjí od
zlatých, žlutobéžových přírodních odstínů
přes ušlechtilé tóny velbloudí srsti až po sy-
tou koňakovou a nuance rezavé, které vynik-
nou na autentických usních. 
Barvy inspirované tóny drahokamů se obje-
vují v luxusním žánru, kde hraje důležitou ro-
li kvalita materiálů. K tomu se jako protipól
objevují chladné, maskulinní barvy podtrhu-
jící čistý a korektní vzhled. 

Mezi materiály se hodně objevuje samet,
buklé, merinová vlna, směsi bavlny, vlny,
hedvábí a viskóza. Z detailů poutají pozor-
nost bohaté výšivky, aplikace, nášivky, rýšky
a volány. 
Ve vzorování hrají důležitou roli grafické ti-
sky v barvách drahokamů, florální vzory
v kombinaci s lesklými prvky a asijsky inspi-
rované motivy. Objevují se i kamuflážové vzo-
ry a stále módní leopardí dezény. Důležitý je
individuální vzhled, který podtrhují umělecké
ruční malby, nášivky a emblémy. 

Trendy dámské módy pro podzim 2017

SMĚSICE SPORTOVNOSTI
A ŽENSKOSTI

js – Dámská móda se představuje v rozmanitých interpretacích. Na jedné straně je hý-
řivá až barokně opulentní á la Gucci se samety, brokáty, zlatem a dekorativními tisky,
na druhé straně modernistická, čistá a chladná s technickými materiály a dynamický-
mi siluetami. Stále aktuální je námět Athleisure, rozvíjí se dál v kombinacích s feminin-
ními oděvními součástmi do uhlazeného městského vzhledu. Dalším trendem je vojen-
ský vzhled s kabátky a plášti inspirovanými uniformami. Ke klíčovým součástem šatní-
ku patří usňové bundy k romantickým šatům s florálními tisky, prošívané kabátky, le-
žérní mikiny s kapucí nebo pletený svetr k plisované sukni v délce midi, kabátek ve
stylu uniformy ke krajkové sukni nebo k džínům, štíhlý plášť ke kalhotám boyfriend
a hedvábné halence s vázačkou.

Strenesse

KALHOTY

Nabízejí se téměř ve všech dél-
kách a šířkách, od úzkých skinny
modelů, přes joggingové kalhoty

s bočním lampasovým proužkem,
až po hodně široké modely á la
Marlene. Mohou být zkrácené

i hodně dlouhé, dovoleno je všech-
no. Vedle džínů v čistém vzhledu,

které mohou být zdobeny štrasový-
mi nebo kovovými hvězdičkami,
jsou zastoupeny džíny v drsném

nebo vintage provedení s různými
efekty destroyed.

Brax AlbertoBogner

Airfield Drykorn
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PĚSTĚNÁ
OPULENCE

Trend k opulenci inicioval 
Allessandro Michele, kreativní
šéf domu Gucci, se svou divo-

kou stylovou směsicí vzorů,
samety, brokáty a satény. Ty-

pický je lesk a třpyt, dekorativ-
ní detaily jako jsou zlaté prým-

ky, bordury, florální dezény
v kombinaci s lesklými prvky
a motivy v barokním vzhledu

ve svítivých barvách.

Laurel

Sportalm

Fransa

Gerry Weber

HALENKY
A PLETENINY 

V kolekcích jsou zastoupeny ha-
lenky z popelínu, šifonu, saténu
nebo krep viskózy. Mohou být
ozvláštněny detaily na rukávech,
volány, rýšky a vázačkou. K must
have patří košilové halenky se
svěžími proužky, výšivkami nebo
nášivkami. Doplňují je svetříky
a kardigany z kašmíru, alpaky
a mohéru. Pro přechodné obdo-
bí se uplatní i pletené pláště,
tenké roláčky se nosí pod šaty
s ramínky v prádlovém vzhledu.

Via Appia

Tuzzi

Verpass

Bogner 
Woman

PLÁŠTĚ
A KABÁTKY

Hodně se objevují prošívané kabát-
ky a blejzry ze sametu a tkanin ve
vzhledu brokátu. Károvaný blejzr je
must have sezony a vnáší správ-
nou dávku maskulinního a femin-
ního. Decentně působí prosté
pláště s barevně akcentní bor-
durou. Nepostradatelné us-
ňové kabátky a bluzony včet-
ně motorkářských bund se
představují v měkkém leh-
kém provedení s výraznější
strukturou.

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

květen – červen 2017
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Foto z přehlídek Mercedes Benz Fashion Week v Berlíně a archiv firem

Frank Walder

ŠATY A SUKNĚ

U sukní jsou nejdůležitější délky
končící dlaň nad koleno nebo do-
sahující na lýtka. Plisované suk-

ně jsou stále in, přidávají se suk-
ně z krajek, usní nebo z kvalit
s metalickým povrchem. Šaty

mohou mít délku ke kolenům ne-
bo prodlouženou až na lýtka,

mají většinou rozšířenou siluetu
se zdůrazněným pasem. Šaty

i sukně zdobí volány, tisky s pun-
tíky různých velikostí, florální

a rozplývavé akvarelové motivy.

MILITARY LOOK 

Velmi dekorativně působí ná-
mět inspirovaný uniformami

v královském stylu s erbovními
knoflíky a zlatými prýmky. Přidá-

vá se rustikální varianta v ná-
mořnickém vzhledu s kabany

a plášti s nášivkami a nárame-
níky. Strohá varianta se vyzna-

čuje jen prostým vojenským
střihem bez prýmků.

Verpass

Gerry Weber

Sportalm

RianiMarc Cain

URBAN COOL

Nový cool městský vzhled vzni-
ká spojováním sportovních
oděvních součástí ve vzhledu
athleisure s formálnějšími oděv-
ními součástmi. Vznikají tak in-
dividuální kombinace sportovní
mikiny s plisovanou sukní, tré-
ninkových kalhot nebo nově ob-
jevených šponovek s hedváb-
nou halenkou a krejčovsky vy-
pracovaným kabátkem.

Tuzzi

Marc 
Cain

Sportalm
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Trendovými podzimními barvami jsou vel-
bloudí hnědá, kaštanová hnědá, modrá, še-
dá, jako akcent bordó a rezavá červená. Co
se týká materiálů, ať už jde o kalhoty, obleky,
saka nebo svrchní kabátky, důležité jsou
strečové materiály, které zaručují pohodlí
pro nošení a umožňují volnost pohybu. Vlně-
né kvality na obleky, saka, vesty nebo kalhoty
zaujmou originální povrchovou úpravou.
Hodně se využívají směsi jako vlna/kašmír,
vlna/hedvábí ale i čistá vlna v moderních de-

zénech a moderním vzhledu. Ve vzorování
kralují kára: jemná okenní kára, nápadná
předimenzovaná kára, subtilní a velkoraport-
ní madrasová kára, tradiční glenčeky. Ne-
chybí ani minimalistické dezény a proužky
v různých barevných kompozicích, které oži-
vují obleky v byznys stylu. 
Základ podzimního casual outfitu tvoří blejzr
ve vaflovém vzhledu a kalhoty chinos, mohou
se nosit sportovně s tričkem nebo formálně
s košilí. 

Trendy pánské módy pro podzim 2017

V NEKONVENČNÍM
PĚSTĚNÉM VZHLEDU

js Praha – Pánská móda je ležérní a elegantní zároveň. Štíhlá silueta obleků, sak a kal-
hot zůstává i nadále velkým námětem, v kolekcích se však častěji objevují nové tvary 
kalhot s pasovými záhyby a pohodlnější šířkou nohavice. Opět módní jsou pánské vesty,
které se mohou nosit separátně. Impulzy dodávají nové barvy, oživený povrch materiálů
a vzory. Nový a nekonvenční pěstěný vzhled jak do městského casual, tak i formálního
oblečení vnášejí trojdílné obleky „broken suit“ namísto monotónních formálních obleků,
rolák místo košile. Moderní výraz navozuje strukturní povrch, souhra kontrastních kvalit
a subtilní detaily.

PLÁŠTĚ
A KABÁTKY 

Stále aktuální jsou krátké pláště, které
pou tají pozornost vzorováním nebo struk-
turním povrchem. Mohou mít vsazenou
vestu z nylonu zapínanou na zdrhovadlo.
Formálnější pláště se zhotovují z jemné vl-
ny nebo žerzeje, mohou mít jednořadové
nebo dvouřadové zapínání. Nově se inter-
pretují prošívané kabátky ve tvaru saka ne-
bo vesty s odnímatelnými pletenými rukávy.
Parky v moderním vzhledu z bavlněných
techno materiálů se vyznačují prostornější-
mi střihy. V kolekcích jsou také zastoupeny
vojenské kabátky, bluzony z matného nylo-
nu a stále aktuální usňové bundy v bom-
berském nebo motorkářském stylu.

Digel

OBLEKY A SAKA

Obleky mají měkce spadající ramenní linii
a úzkou fazonku, doplňují je kalhoty ve
štíhlé siluetě. Vedle klasických dvoudíl-
ných obleků se nabízejí i trojdílné obleky
z tří různých materiálů (odlišujících se
strukturou, vzorem nebo i barvou), tzv.
broken suit. Hodně se objevují kára, jak
na obleku, tak na separátních sakách.
Nekonstruovaná saka se představují
z materiálů ve vzhledu uni a překvapují
svou lehkostí. Na oblíbených měkkých
úpletových sakách vyniknou klasické vl-
nařské dezény, jako jsou donegaly, kohou-
tí stopa, rybí kostra apod. Vesty udávají
styl, mohou se nosit se sakem nebo soli-
térně přes košili či rolák. Mohou být sla-
děné materiálem a barvou se sakem ne-
bo naopak tvoří záměrný kontrast.

Carl Gross

KOŠILE

U formálních košil je důležitý ušlechtilý
lesk, z dezénů proužky a žakáry, nové va-
zební struktury a exkluzivní tištěné vzory
v módních barvách. U moderních košil
jsou stále módní grafické minimalistické,
geometrické a kravatové vzory. Dekorativ-
ní detaily tvoří výpustky. Košile ve stylu ca-
sual se zhotovují z jemných flanelů, elastic-
kého bavlněného žerzeje v melanžovém
a žakárovém vzhledu. Svěží dezény, nové
tisky a zajímavé akcenty zaujmou u mo-
derních košil. V kolekcích nechybí ani le-
žérní kárované flanelové košile, které se
nosí s vestou.

Eurex by Brax
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Hajo

LEISURE TIME

Námět casual zahrnuje lehké po-
hodlné oblečení ve sportovním
stylu. Pomalu se mění silueta,
slim fit nahrazují uvolněnější tva-
ry kalhot. V kurzu jsou krejčov-
sky zpracované joggingové nebo
tréninkové kalhoty s tunýlkovým
průvlekem v pase, které se nosí
k formálnějším sakům s vestou.
Materiály jsou měkké, s jemným
flaušovým omakem, např. velve-
ty, dyftýny, flanely, moderní tvídy,
buklé a žerzeje. Vedle minimalis-
tických vzorů jsou aktuální prouž-
ky a kára.

13

Atelier Torino Carl Gross Eduard Dressler

Cinque

Bugatti

KALHOTY

U kalhot se objevují podobné vzo-
ry a struktury jako na sakách. Dů-

ležitý je podíl elastických vláken
kvůli pohodlí jak u denimů, tak
plošných tkanin. Nová silueta

u formálních kalhot se projevuje
pasovými záhyby, trochu širšími

nohavicemi a manžetami. V oblas-
ti casual převládají moderní typy
chinos a modely s pěti kapsami

s šířkou nohavice 36 cm, s kalho-
tami s pasovými záhyby a kónicky

se zužující nohavicí patří k must
have sezony. Nabídku doplňují dží-

ny a jemné kordové kalhoty

PLETENINY

Pleteniny se představují buď v jem-
ných nebo hrubých děleních. Rolák
z hrubého úpletu je klíčovou sou-
částí podzimního šatníku. Je
ideálním partnerem k usňovému
bluzonu, ale mužně působí i pod vl-
něným sakem v kombinaci s žerze-
jovými kalhotami. Na svetry se vy-
užívají úplety z merinové vlny nebo
melanžových přízí. Mikiny s kapucí
mohou oživovat různé aplikace
a nášivky. V námětu athleisure ne-
mohou chybět trička, módní jsou
trička vzorovaná příčnými proužky.

GENTLEMEN’S
CLUB

Námět vracející se k tradici brit-
ských džentlmenů se interpretuje
novou siluetou, dezény a náročný-
mi detaily. Předpokladem jsou při-
léhavé střihy. Saka mohou mít je-
den nebo dva rozparky, doplňují je
kalhoty s manžetou nebo bez. Ve
vzorování se objevují jak uni, tak
bikolory v maskulinně melanžo-

vých kompozicích, vzory typu pepř
a sůl, glenčeky, britská, velkora-
portní madrasová a okenní kára

v jemné barevnosti. Vzhled za-
vršuje plášť ve štíhlé siluetě.

Bogner
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js Praha – V podzimních kolekcích obuvi
převládá sportovní námět athleisure, za-
stoupený především novými typy sneake-
rů. Z dámské módy se však přenáší i do
obuvi námět dekorativnosti až opulence,
odrážející se ve výběru materiálů, jako
jsou samety nebo brokáty. Nejsilnější im-
pulzy v módě obuvi přicházejí přes materi-
ály, žádaný je oživený a zajímavý povrch.
Usně mohou mít výrazný autentický a pří-
rodní charakter, nápadné lícové kresby,
ale vždy mají měkký omak.

V barevnosti se na jedné straně uplatní chlad-
né středně šedé tóny a tmavá kouřově modrá,
které podtrhují maskulinní a strohý formální vý-
raz. Na druhé straně to jsou teplé tóny papriky
a skořice, žlutobéžové odstíny po velbloudí

srst, koňaková a rezavá, které vytvářejí zajíma-
vé kontrasty k neutrálním a tmavým barvám
jako je tmavá bordó, námořnická modrá nebo
klasická hnědá. Důležitá je kvalita materiálů.
Měkké kvality se představují se zajímavými
efekty povrchové úpravy, jako jsou metalické
efekty, laserové výřezy a přirozené nebo zá-
měrně nepravidelné struktury. Fantazijní ná-
dech propůjčují 3D efekty a grafické nebo or-
namentální ražené vzory. Podle hesla víc gla-
mouru, víc opulence á la Gucci se do módní
obuvi dostávají brokáty, samet a hedvábí.
Lesk a třpyt, lak, metalické efekty, nubuky, do-
plněné hýřivými dekoracemi ve formě fantazij-
ních aplikací umocňují módní výraz. Protikla-
dem jsou čisté, technické kvality se struktu-
rou nebo duhově měňavým leskem. Stále
módní jsou ražené dezény reptilií, zejména
kroko, ale i motivy zvířecí srsti.

Trendy obuvi pro podzim 2017

VÍC BAREV, VÍC LESKU
A VÍC VZORŮ

DÁMSKÁ OBUV
Vedle klasických lodiček se prosazují elegant-
ní loafery se špalíkovými podpatky. Vracejí se
i uzavřené lodičky, které dokonale ladí ke zno-
vuobjeveným šponovkám. Lodičky s páskem
přes nárt a se špalíkovými podpatky doplňují
sukně v nové délce na lýtka. Pozornost upou-
távají dekorativní prvky všeho druhu, které se
objevují skutečně všude, bez ohledu na to,
zda v subtilním nebo plakativním výrazu – od
metalických efektů přes spony, udidla, aplika-
ce, nášivky a emblémy. Stejně tak rozmanité

jsou tvary kopyt, které mohou být kulaté, ka-
ré, špičaté nebo oválné. Vícero nápadných
přezek a nýtů zdobí kotníčkovou obuv s lehce
zkosenými podpatky. Také femininní kotníčko-
vá obuv se objevuje v trendovém sametu v tó-
nech drahokamů. Cool kontrast vytvářejí bro-
kátové kotníčkové boty k džínům. A že se sa-
met, ani brokát neslučují s podzimními plíska-
nicemi? Problém vyřeší „druhá obuv“. Ven se
obují derbovní boty, sametová obuv se vloží
do příruční tašky a obuje až v kanceláři. 

U sneakerů si designéři pohráli se směsicemi
materiálů, s efekty matu a lesku, tónově od-
stupňovanou barevností. Hlavní roli hrají čis-
té, technické a elastické materiály a objevují
se často u nazouváků. Jako druhá kůže sedí
modely s vysokým předním dílem, elastickými
vsadkami a stylovými metalickými detaily. Na
nízkých a kotníčkových sneakerech se objevují
aplikace s komiksovými motivy, nášivky nebo
kožešinové aplikace. Křiklavé barvy oživují stá-
le oblíbenou kombinaci černé a bílé.

Caprice

Fred de la 
Brenoniere

LODIČKY A LOAFERY

Vedle klasických lodiček se nabízejí lodičky s páskem přes
nárt nebo kolem kotníku. Efektně působí lodičky s dezénem
hadiny nebo metalickým leskem. Elegantní loafery na vyso-
kém špalíkovém podpatku zdobí dekorativní jazyky, spony či
nápadné řetězy.

Ara

s.Oliver

Voice Blanche

SNEAKERY

Představují se ve výraznějším vzhledu, nelze přehlédnout
sportovní varianty v sametovém vzhledu s komiksovými moti-
vy. Vedle čistých bílých sneakerů se objevují barevné modely
s vyšším svrškem. Stále aktuální jsou sneakery na platformě.

Emu Australia

Joya
Stonefly
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PÁNSKÁ OBUV

OPULENCE

Samet a brokáty jsou módními mate-
riály sezony, spojují se se sytými tma-
vými barvami a třpytivými efekty. Cel-
kový výraz ještě umocňují florální 
a ornamentální dezény, které navozují
opulentní až téměř barokní vzhled.

DEKORATIVNÍ
PRVKY

Klasické tvary obuvi ozvláštňují zdobné
detaily, jako jsou nýty, štrasové kamín-
ky, pajetky, podpatky z plexiskla, ozdo-
bné jazyky, střapce a propůjčují ji ne-
konvenční až ležérní vzhled. Kotníčko-
vou obuv zdobí obtočené řemínky,
přezky, řetězy a třásně.

CASUAL

Sportovní a volnočasová obuv se představuje v dynamickém
vzhledu, z high tech materiálů, v jasnějších barvách. Také
u holeňové obuvi je důležitá lehkost. U sneakerů se objevují
nové interpretace retro námětu.

Lloyd

Sioux

S.Oliver

Také u pánské obuvi je žádaná určitá dávka
dekorativnosti a extravagance, kterou navo-
zují kombinace materiálů, dekorativní proší-
vání, aplikace, dezény kroko a módní lesk.
Klasickou pánskou obuv, jako je pruženková
obuv nebo šněrovací polobotky s perforová-
ním ve tvaru lyry, oživují decentní přechody
barev. 

Výraznější podešve podtrhují maskulinní
vzhled. Sneakery patří ke stále oblíbené
obuvi, představují se jako klasické bílé mo-
dely nebo high tech modely s funkčními de-
taily. Zajímavé jsou úpletové sneakery
a sneakery s kamuflážovými tisky. Hybridní
typy se inspirují aktivními sporty, funkčnost
zvyšují high tech materiály a inovativní tech-

nologie. Nepostradatelné jsou pružné a leh-
ké podešve, uzávěry velcro, vyjímatelné
stélky apod. Také derbovní kotníková obuv
se představuje na pružné a lehké podešvi.
Černá u pánské obuvi ustupuje poněkud do
pozadí a uvolňuje prostor světlejším hně-
dým tónům, barevné akcenty navozují mod-
rá, šedá a olivová.

BYZNYS

Formální klasická obuv má de-
centně profilované podešve a ob-
jemnější spodek, který ji propůjču-
je moderní, elegantní a zároveň
maskulinní vzhled. Luxusní, ručně
tamponované usně propůjčují no-
vému stylu ušlechtilý výraz.

Ganter Solidus Sorel

Peter Kaiser

Neosens

KOMBINACE
MATERIÁLŮ

Kombinace matné a lesklé nebo me-
talické usně, nappy a veluru patří již
ke klasice. Na nízké i kotníčkové obuvi
se objevují barevně decentní kombina-
ce usní s elastickými vsadkami, s tex-
tilními materiály jako jsou samety,
plstě nebo úplety.

Maypol
Tamaris

Gabor
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Barevnost zahrnuje celou škálu teplých zemi-
tých tónů až po chladné odstíny: žlutou, dýňo-
vou oranžovou a červenou, odstíny hnědé
a svěží zelené, modré tóny přes ledovou,
blankytnou, vodovou, petrolejovou po tmavou
námořnickou. Zimní paletu doplňuje neutrální
šedá ve všech možných nuancích. Mezi ma-
teriály převažují měkké, hřejivé a příjemné
kvality, které poskytují dětem maximum vol-
nosti při pohybu. Jsou to například organická
bavlna, merinová vlna, fleece, výplňkové úple-
ty, kordy, velvety a velury. Pro opulentní ná-
mět á la Gucci jsou charakteristické luxusní
materiály jako brokáty, šifony, voály a samety,
fantazijní dezény s okázalými výšivkami, hravé
až lehce dekadentní tisky, pajetky a dekorativ-

ní kamínky. V městském a sportovním námě-
tu se ve vzorování objevují kára, tartany, ko-
houtí stopa v odvážné kombinaci s florálními
motivy, stále oblíbené leopardí vzory, tisky
s motivy gothic, hvězd, planet, raket a sateli-
tů, které navíc umocňuje metalický třpyt. 
V nabídce je zastoupeno hodně oblečení pro
přechodnou dobu, které se může různě vrstvit.
K must-have sezony jak v dívčí, tak chlapecké
módě patří usňové bomberské a motorkářské
bundy. Ve svrchním ošacení se objevují dekora-
tivní kožešinové prvky, ať z pravých kožešin ne-
bo jejich imitací ve formě bambulek nebo odní-
matelných límců. V pestrých barvách jako je
pink nebo zlatá oživují zimní outfit a působí pří-
jemně rozmarným dojmem.

js Praha – Do dětských kolekcí se stále víc prosazují trendy z módy dospělých. Neinter-
pretují se však jako dokonalé kopie ve zmenšeném vydání, ale přizpůsobují se hravě a čas-
to s lehkým nádechem ironie dětskému světu. Vznikají tak neotřelé kombinace luxusního
glamouru se streetwear stylem, romantického vzhledu se sportovními nebo rockovými
prvky. Na přehlídkách během veletrhu Pitti Bimbo ve Florencii přitahovaly pozornost nové
kompozice barev a odvážné směsice vzorů. Z dámské módy přechází do dívčích kolekcí ná-
mět opulence a la Gucci. Protikladem je námět skandinávského minimalismu, který se
soustřeďuje na kvalitu materiálů, přírodní barevnost a nenápadné, zato však funkční deta-
ily. Mezi těmito extrémy pak převažují osvědčené náměty ve sportovním vzhledu a měst-
ském vzhledu casual, které inovují vojenské, uniformní a rebelské prvky.

Trendy dětské módy pro podzim a zimu 2017/18

HRA S BARVAMI, 
TŘPYTEM A DEZÉNY

Barcarola

Y-Clu
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Y-Clu

ROMANTIC
& ROCK 

Dívčí námět se směsicí roman-
tického oblečení s odvážnými

rockovými prvky. Výsledkem je
moderní vzhled připomínající 

80. a 90. léta s bluzony, usňový-
mi bombery, nadýchanými tylový-

mi sukněmi nebo úzkými džíny.
V barevnosti převládá růžová,

pink, světlá šedá, černá a bílá.

DREAM CITY

Námět fantazijního světa s fasci-
nujícím třpytem, magickým výra-
zem a dekorativními prvky vypůj-
čenými z haute couture. Typické
jsou šifony, organza, tyl, krajky,

kožešiny ve svítivých barvách,
florální dezény i tartany. Obleče-
ní, které je elegantní a zábavné

zároveň.

CITY CASUAL

Ležérní městský vzhled se sty-
lem, funkčností a přirozeností
určuje oblečení do školy i pro
volný čas. Zahrnuje vlněné ka-
bátky v pěstěném vzhledu i ležér-
ní parky, měkká saka, svetry, ko-
šile a kalhoty s pasovými záhyby
vypůjčené z pánského šatníku. 

HIP BOYS

Námět pro teenagery, ve
kterém se prosazují usně,
řetězy, nýty a další aplikace
v rockovém vzhledu s pří-
měsí grunge, vojenských
a motorkářských prvků.
Typické jsou bundy a dží-
ny s nášivkami, trička
s grafickými potisky
a nápisy.

Desigual

Mayoral

Pezzo d’Oro Fun & Fun

Alitsa

Dívčí móda

Dívčí kolekce na první pohled zajmou 
třpytivými efekty, hrou s vrstvami a pro-
porcemi, směsicemi vzorů, výšivkami,
rafinovanými aplikacemi a kožešinovými
detaily. Na výběr jsou různé styly, od
sportovního přes rockový až po look in-
spirovaný šatníkem maminek. Trička ve
vrstveném vzhledu z měkkého žerzeje
nebo viskózy doplňují transparentní tylo-
vé nebo taftové sukénky. Džíny a objem-
nější mikiny s raglánovými rukávy oživují
nášivky s vtipnými a komiksovými motivy.
Romantické halenky s rýšky vyniknou
k džínům nebo džínové sukni. Šaty
z jemného žerzeje nebo sportovního vý-
plňku jsou barevně sladěny s legínami
nebo punčocháči. Stále aktuální jsou
úzké elastické džíny nebo joggingové kal-
hoty. Ve svrchním ošacení jsou v trendu
elegantní projmuté vlněné kabátky připo-
mínající dámské modely, sportovní par-
ky, prošívané kabátky podšité fleecem
a péřové bundy. Důležitým doplňkem
jsou kloboučky, kožešinové límce a šály.

Chlapecká móda

V chlapeckých kolekcích dominuje nekom-
plikovaný vzhled urban streetwear s po-
hodlnými střihy, měkkými a hřejivými mate-
riály. Nabídka zahrnuje úzké džíny jak v čis-
tém, tak destroyed vzhledu, prostornější
a kratší mikiny včetně mikin s kapucí, svet-
ry s šálovým límcem, oboustranné prošíva-
né vesty, blejzry z měkkého denimu a bom-
berské bundy, nejlépe z usně. K oblíbeným
patří joggingové kalhoty a kalhoty typu chi-
nos s efekty oprání. Kalhoty mohou mít
zkrácenou délku nohavice nebo ohrnuté
okraje, aby vynikla obuv. 
Výrazně nápadná jsou trička s nášivkami
s vojenskými motivy, vtipnými nápisy nebo
kresbami. Mikiny s kapucí se sportovními
aplikacemi ve stylu college, košilové kabát-
ky, flanelové kárované košile a proužkovaná
trička se mohou spojovat do vrstveného
vzhledu. Mikiny jsou prostornější a kratší
nebo ležérní a delší. Nabízejí se v prostém
vzhledu s drobnými detaily, se sportovními
aplikacemi ve stylu college, s nápadnými ti-
sky číslic, nápisy a fantazijními nášivkami.
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V barevnosti dívčích kolekcí jsou zastoupeny
zimní pastelové tóny, růžová, červená, víno-
vá, tmavá pink a fialová, svěží modré tóny od
námořnické modré až po petrolejovou a pod-
zimní hnědé tóny. Pro větší dívky jsou stále
důležité odstíny šedé až po antracitovou
a černá. Tmavé tóny šedé, hnědé a modré
hrají důležitou roli i v chlapecké obuvi, kombi-

nují se však s křiklavými sportovními barva-
mi, jako je červená, oranžová, kobaltová ne-
bo zelená, na podšívce nebo šněrovadlech.
Paletu doplňují přírodní tóny světlé usňové,
koňakové a tmavé olivově zelené. Z materi-
álů se hodně využívají odolné velury, nubuky,
nappa, ale i jejich imitace. U outdoorové
obuvi hrají důležitou roli hightech materiály,

Dětská obuv pro podzim a zimu 2017/18 

BAREVNÁ, ROBUSTNÍ
A FUNKČNÍ

js Praha – Mezi důležité dekorativní prvky v kolekcích dětského oblečení patří třpyt, moti-
vy hvězd a imitace kožešin, které se objevují nejen na oblečení, ale i na obuvi. V kolekcích
převažuje holeňová obuv ve všech variantách, ať už sportovní, robustní nebo v dívčím pro-
vedení s tisky, metalickými a třpytivými efekty. Dále jsou zastoupeny kozačky a sneakery
v nízkých i kotníkových variantách. U zimní obuvi jsou důležité pružné, lehké a protiskluzo-
vé podešve a hřejivé podšívky z fleecu, kvalitní jehněčí kožešiny nebo její imitace.

Vaude Kathrin Baumann

Blue 
Seven

Emu Australia

Sorel Richter

Kangaroos

Bisgaard
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které se často spojují s lehounkými podešve-
mi. K důležitým povrchovým úpravám patří
metalické efekty. Mezi dekorativními detaily
se objevuje hodně motivů hvězdiček, které
zdobí svršek i podešve. Metalický lesk velu-
rových usní ještě zvýrazňují blýskavé nýty
a třpytivý prach. Blikající LED světélka na po-
dešvi přispívají k bezpečnosti v pošmourných
zimních dnech. 

Dívčí obuv
Ani v zimě se dívky neobejdou bez sneakerů.
Mohou si vybrat mezi klasickými nízkými nebo
kotníčkovými modely. Oživují je nýty, aplikova-
ná kovová srdíčka, hvězdičky a nepostradatel-
ný metalický lesk. Sneakery s vyšším svrškem
jsou opatřeny módními detaily, jako jsou zdr-
hovadla, třásně a golfové jazyky, které podtr-
hují moderní výraz. Outdoorová šněrovací ho-
leňová obuv působí autenticky díky kombinaci
materiálů z drsnější hladké a velurové usně
a s flexibilní podešví s úpravou dirty. Může mít
také kontrastní úpletovou manžetu a šněrová-
ní na háčky a očka ve stylu pohorek. Kozačky
zdobí třásně, nýty a detaily inspirované stylem
gothic. Zatímco třásně, přezky, plyšové lemy

a dekorativní zdrhovadla nadchnou přede-
vším malá děvčátka, větší dívky ocení rafino-
vané kombinace metalických velurů s hladkou
usní nebo textilie s fantazijní usní v harmonic-
ky odstupňovaných tónech. 

Chlapecká obuv
Kolekce chlapecké obuvi jsou sportovní a zá-
roveň i robustní. Kombinace hladké usně,
veluru a textilu jsou základem, který akcentu-
jí sportovní švy, očka, háčky a různé aplika-
ce. Sportovní styl podtrhují inovativní, napůl
průsvitné podešve ze dvou komponentů: PU
a TPU. Podešve se inspirují lezeckým spor-
tem, typ 360° Grip zaručuje stabilitu v jaké-
koli pozici. 
Nepostradatelné u sneakerů a sněhulí jsou
technické materiály a technologie OutDry,
zajišťující vodotěsnost a prodyšnost. Funkč-
nost a pohodlí ještě zvyšuje paměťová pěna
využitá na okraji obuvi a na jazyku. Skateová
a pracovní holeňová obuv je vybavena zaráž-
kou šněrovadla, zdrhovadly nebo robustními
uzávěry BOA, které umožňují rychlé obutí
a vyzutí. V šedých zimních dnech rozsvítí
obuv reflexní proužky a neonové detaily. 
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Footi

Dockers

Richter

Naturino

KappaViking

Footi

Romagnoli

Ricosta

URBAN CASUAL 

Námět zahrnuje obuv laděnou do měst-
ského casual vzhledu od polobotek přes
kotníčkové a holeňové modely až po kozač-
ky. Zdobí je přezky, nýty, kožešiny, metalic-
ké efekty, aplikace hvězd a pestré nášivky. 

STREET SPORTS

Celoroční námět unisexových sneakerů
a kotníčkové obuvi ve sportovním stylu
s výraznou podešví. Sportovní akcenty na-
vozují uzávěry velcro, šněrovadla, vsadky
a aplikace v neonových barvách zelené,
oranžové nebo červené. 

WINTER FUN 

Sněhule z nových high tech materiálů za-
ujmou novými detaily, jako jsou motivy zví-
řátek, hvězd a sněhových vloček. Proti-
skluzové podešve s robustním profilem
zaručují stabilitu na sněhu a ledu.
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js Praha – Doba minimalismu, holých stěn
a podlah bez koberců končí, a tím se uvol-
ňuje prostor pro širokou škálu bytových
textilií, ať už jsou to dekorační textilie,
polštářky, záclony nebo koberce. Spolu
s bytovými doplňky dodávají chladně ele-
gantnímu stylu bydlení vřelejší a útulnější
charakter. Podle aktuálnímu trendu
„hyggs“, který přichází z Dánska, je důleži-
tá atmosféra pohody, koncentrace na to,
na čem skutečně záleží: trávit víc času
s rodinou a přáteli, užívat si drobných ra-
dostí života. Jde o tvůrčí vztah k věcem
a lidem, inspiraci přírodou a skandináv-
ským stylem bydlení, který je určitým pro-
tikladem k povrchnímu a chvatnému
městskému způsobu života.

TRENDY
V BAREVNOSTI 
Paleta zahrnuje odstíny šedé, bílou ve svěží
kombinaci s modrou nebo různými pastelo-
vými tóny. Překvapivým akcentem sezony je
primární červená, v oblasti bydlení vynikne
vedle béžových a šedých tónů. Dalším tren-

dem jsou odstíny zelené, od mátové přes vý-
raznou trávovou a ušlechtilou jedlovou až po
petrolejovou. Modrá se představuje od svět-
lých přes intenzivní až po tmavé odstíny
a může přecházet až do nazelenalých nuan-
cí. Hodně zastoupené jsou akvamarín, pe-
trolejová a noční modrá, novinkou je kouřová
džínová modrá. Nové pastely vyzařují energii
a půvab jarního jitra, elegantně působí
i v kombinaci s šedou nebo modrou. 

VZORY A TISKY

V módě i na sociálních sítích se v současné
době hodně objevují různé botanické motivy
inspirované palmami, džunglí a rostlinami
obecně. Neobejdou se bez nich ani nové de-
korační textilie. Hodně se objevují různé typy
listů a filigránské kapraďoviny jako stylizované
nebo abstrahované tisky, jako kontury nebo
siluety, které působí čistě a moderně. Barev-
nost je záměrně redukovaná, často jen ve
dvou barvách. Mezi grafickými vzory jsou
módní síťovinové, plástvové a mřížkové struk-
tury, hodně se objevují klikaté proužky a rybí
kostra v různých velikostech. Vracejí se také
historické ornamentální motivy jako jsou pal-

mety a rosety starého Egypta, akanty a me-
andry z řecké antiky, damaškové a kachlové
motivy, arabesky a úponky. Přidává se špetka
stylu Ludvíka XIV., empíru a art déco. Vše se
ale interpretuje v nových barvách a často se
citují jen jednotlivé prvky vzorů. Vždy je však
přítomná nostalgická patina a záměrný dotek
vintage, které propůjčují textiliím nonšalantní
půvab. Moderní etno vzhled navozují jihoame-
rické expresivní barevné kombinace, napří-
klad petrolejová s oranžovou a karí. Důležité
jsou postupné přechody barev a degradé,
mohou být pestřetkané nebo tištěné, jako
ombré, chiné nebo měňavě třpytivé digitální
tisky, připomínající ropné skvrny na vodě. 

DEKORAČNÍ
A NÁBYTKOVÉ
TKANINY
Nové dekorační a nábytkové tkaniny vykazují
celou škálu vazebních a strukturních vzorů
moderního tkalcovského umění s důrazem na
rafinované detaily. Kosočtverce, plástvové
a splétané vzory, rybí kostra, vlnkové a klikaté
dezény působí zdálky monochromním do-
jmem a až při pohledu zblízka odhalí svůj skry-

Trendy bytového textilu 2017/18

DO INTERIÉRŮ 
SE VRACEJÍ TEXTILIE

Feiler

Rafsol Upholstery

Designers Guild Gardisette

Apelt
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tý půvab. Měkké velury ze směsí vlny s Tence-
lem upoutají elegantním leskem. V kombinaci
s bavlnou a Tencelem vzniká jemný metalický
třpyt, který se mění podle perspektivy a dopa-
du světla. Novinkou je suchý lněný povrch
a matné ploché tkaniny, jejichž vzorování při-
pomíná tvíd v moderním pojetí. Omak je měk-
ký a vlněný. Velkou roli hrají zelené tóny od li-
pové přes hráškovou a limetkovou až po jadei-
tovou a malachitovou, královská modrá, pe-
trolejová a měděná, které vyniknou na taftech
a sametech. 

LOŽNÍ PRÁDLO

V kolekcích ložního prádla převládají orna-
mentální a grafické vzory. V nabídce jsou
drobné geometrické vzory, fragmentované
mozaikové dezény, proplétané motivy, meand-
ry a akanty v mnoha variantách. Barevnost je
spíš chladná a sofistikovaná, zahrnuje škálu
modrých odstínů od vodové přes denimovou
až po noční modrou, stříbrnou, šedou a an-
tracitovou, rákosovou, malachitovou a jedlo-
vou zelenou, jako osvěžující akcent jemná rů-
žová. Protikladem jsou svěží a opulentní inter-
pretace tropické flóry v intenzivních barvách
jako je magenta, fuchsiová a korálová vedle
sytých zelených tónů. Naturalistické květinové
motivy z jemných, jakoby akvarelem malova-
ných květů a subtilních kreseb trav připomí-
nají rozkvetlou letní louku. Mezi moderními
grafickými dezény upoutají kaleidoskopické
motivy, inspirované japonskou technikou bar-
vení shiboti. Digitální tisky umožňují rozplývavé
průběhy barev a nejasné linie, které se spojují
do geometrických vzorů. Přikrývky a plédy se

představují v lehkých kvalitách z bavlny, super
jemné ovčí vlny, směsí vlny s hedvábím nebo
vlny se lnem. 

KOUPELNOVÉ
PRÁDLO
V koupelně je důležitý pocit relaxace, které-
mu odpovídají nové koupelnové textilie s tě-
žištěm na přírodních materiálech, s klidnými
a jasnými liniemi. Typické jsou decentní gra-
fické dezény v přírodní bílé, pískové, šedé,
antracitové a šedohnědé. Jak na ručnících,
tak na koupelnových předložkách se objevují
dezény inspirované ušlechtilým toskánským
mramorem. Nechybějí ani klasické vzory ja-
ko rybí kostra nebo kohoutí stopa, vždy však
jen odstupňované tón v tónu. Přidávají se
svěží kára vichy. Froté ručníky a osušky s no-
vou úpravou stone-washed slibují, že každý
kousek je unikátem ve vintage vzhledu. Stále
aktuální jsou proužky, které se objevují ve
všech možných variantách – příčné, podél-
né, široké, úzké, ležérní jakoby namalované
od ruky, zvlněné, klikaté, bikolorní nebo mul-
tikolorní. 

STOLNÍ PRÁDLO 

Pro sezonní stolní prádlo je největší inspirací
botanika. Designéři se zaměřili na jarní kvě-
tiny a pomněnky, v létě na květy oleandru,
celoročně pak na propletené úponky břečťa-
nu. Motivy mohou být pojaty naturalisticky
nebo jakoby namalované štětcem. Objevují
se celoplošně na ubruse nebo jako akcent
na běhounu. U stolního prádla jsou i nadále

módní plakativní tisky, vyžadují však klidný
protiklad ve formě jednobarevného rypsové-
ho běhounu. Na ubrusech se objevují mimo
jiné i žakáry s decentními grafickými vzory
nebo jemnými motivy peříček a motýlů tón
v tónu. Barvy se přizpůsobují jarním paste-
lům od ledově modré po fialkovou, mátovou,
světlou zelenou až po růžovou a žlutou. Vý-
razné akcenty navozují pink, fuchsiová, oran-
žová a tyrkysová. Nabízejí se však i prosté
proužky, které se mohou střídat jako trans-
parentní a neprůhledné. Přidávají se i jemné
lesklé tečky, vyzařující noblesní půvab. 

VRACEJÍ SE
KOBERCE 
V trendu jsou modulární podlahoviny, jejichž
princip byl přenesen i na nový systém kober-
ců z ručně tkané ovčí vlny od rypsu po buklé.
Koberce s vysokým vlasem jsou passé, mód-
ní jsou nízké tkaniny. Zhotovují se z nejrůzněj-
ších materiálů od polypropylenu, které jsou
vhodné i na balkon nebo terasu, přes jutu
a bavlnu až po střižní vlnu, s tkanými nebo
tištěnými vzory. Motivy jsou většinou geo-
metrické a inspirují se uvolněným skandináv-
ským vzhledem. Redukovaná barevnost ob-
sahuje dva, maximálně tři tóny. Nabízejí se
i koberce v moderním etno vzhledu v multi-
kulturních směsicích a barvách, vyzařujících
radost a optimismus. Na trhu se již etablo-
valy koberce ve vintage vzhledu. Decentně
působí nové kolekce v zamlžených odstínech
jako je šedá, šedozelená, holubí šedá a slé-
zová. Příměsi viskózy nebo hedvábí navozují
jemný lesk a podtrhují elegantní vzhled.
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Jak jste se dostala ke své profesi?

Řekla bych, že si mě ta práce v podstatě vy-
brala sama. Neměla jsem co nosit, myslím
tím zajímavé, osobité oblečení. Zpočátku
jsem tedy šila pouze pro sebe. Brzy si mých
výtvorů všímali spolužáci na vysoké škole
a měli u nich kladný ohlas, že si u mě poptá-
vali a objednávali výrobky. Nejtěžší pro mě
zpočátku byly míry... Každá žena má jinou
postavu a než jsem přišla na to, jak vytvářet
střihy, aby byli neutrální, vhodné pro větší
spektrum žen.

Čím se ve své tvorbě zabýváte?

Šijeme hlavně kolekce Ready To Wear, ale
také hodně oděvů na zakázku, i svatební ša-
ty. La Femme Mimi je značka, která se sou-
středí na ženskost a ženskou siluetu. La
Femme MiMi znamená v překladu roztomilá
žena. Myslím, že víc není třeba vysvětlovat. 

Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Baví mě úplně všechno, co obnáší moje prá-
ce, ale i co se týká celého procesu tvorby

modelu – od zkoumání a vybírání nových ma-
teriálů až po vyhledávání nových střihů. Těší
mě znovu používat klasické střihy, poznávat
nové zákaznice... Je skvělé v podstatě každý
den poznat novou ženu, zákaznici.

Z čeho získáváte inspiraci pro svoji
tvorbu?

Inspirace je všude, stačí si jí jen všímat...
Je velmi důležité vnímat věci kolem sebe.
Když mě náhodou nic nenapadá, tak pro-
cházka lesem mě vždy „nakopne“ správným
směrem.

Čím se vyznačuje vaše tvorba?

Myslím, že asi barevností, ženskostí, a také
tím, že pro mé modely jsou typické výšivky
a jiné aplikace.

Který váš model byl nejvíce pracný? 

Nejpracnější jsou většinou svatební šaty. Ale
pracný je každý model ušitý z jemného hedvá-
bí, hedvábné organzy, krajky a saténu, zvláště
pak, když si k tomu připočtete ruční vyšívání.

Nosíte svoji tvorbu? A pokud ano, při ja-
kých příležitostech?

Ano, nosím svoji tvorbu, a to vždy a kamko-
liv. Jsem takový tester, který zkoumá, jestli
se dá různě kombinovat, zda se v tom nepo-
tím, míru mačkavosti materiálu a důležitý je
pocit, jak se v tom konkrétním modelu cel-
kově cítím. 

O které vaše výtvory je největší zájem?

Největší zájem je o naše šaty a sukně. Klient-
ky naše sukně milují. Ale oblíbené jsou i šaty
různých druhů.

Který kousek ze své tvorby máte nejra-
ději a z jakého důvodu?

Asi bambusovou košili, protože je elegantní
a pohodlná.

S jakým materiálem pracujete nejčas těji?

Miluji krajky a bavlnu, znám jejich vlastnosti,
vím. jak je kombinovat. Vždy mám nějaký ná-
pad, co udělat se zbytky látky. 

Kde prodáváte své výrobky?

Prodáváme v Praze, v našem butiku, ale i na
e-shopu. Část mých výtvorů prodávám i do

Představujeme designéry

MIMI NGUYEN HOANG LAN

Praha – Pokračujeme v našem seriálu, ve kterém představujeme návrháře a designéry
z České republiky i ze zahraničí. Tentokrát vám přestavujeme MiMi Nguyen Hoang Lan,
která žije a tvoří v Praze. 
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zemí Evropské unie, za hranice naší krásné
země.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Sedmdesát procent mých zákazníků tvoří
Češi a zbytek jsou zahraniční turisté, kteří
k nám do butiku zavítají při návštěvě Prahy,
nebo jdou cíleně. Věkové spektrum zákaznic
je od 20 do zhruba 70 let.

Kdo vás nejvíce podporuje ve vašem tvo-
ření?

Celkově ženy, ale také muži – píší nám, že se
jim líbí naše tvorba a chtějí ji vidět i na svých
ženách. Rádi kupují naše oblečení, konkrét-
ně šaty od nás pro své ženy... Asi tam cítí
ženskost, velmi nás to těší.

Jaké byly vaše první úspěchy?

Jsem na sebe hodně přísná, prozatím nevím
o ničem, co bych mohla brát jako úspěch...
Snad jednoho dne budu moci.

Kam a k jaké příležitosti se dají nosit va-
še modely?

Jak jsem již uvedla výše, šijeme nejvíce Ready
To Wear, večerní róby vytváříme jen na zakáz-
ku pro konkrétní osobu. 

Setkáváte se s nějakými nepříjemnostmi
při své práci?

V každé práci je vždy něco. Já problémy nepo-
važuji za problémy, hledám způsob jejich řeše-
ní a považuji je za zkušenost do budoucna.

Dokážete si předsta-
vit spolupráci s ně-
kterým průmyslovým
oděvním výrobcem?

Zatím asi ne, jsem v tomto
ohledu paličatá a tvrdohlavá.

Máte za sebou nějakou spolu-
práci například s divadly?

Ne, nikdy jsme zatím ještě nedělaly žádné
zakázky pro divadla ani muzikály, jejich roz-
počet byl vždy příliš omezený, takže nejsme
schopny se do něj vejít. 

Kde a jakým způsobem prezentujete
své výrobky?

Svou kolekci prezentuji u sebe v butiku
a v rámci PragueDesignWeeku anebo
DesignSuperMarket.

Jaké máte plány do blízké budouc -
nosti? 

Hodně cestovat, protože cestování je pro
naši práci velmi důležité. Díky němu získá-
váme inspiraci, nové nápady i know-how,
učíme se vnímat, jak se svět vyvíjí...

Jak vidíte budoucnost své tvorby?

Mám skvělý tým a doufám, že budeme
dál tahle skvěle spolupracovat. Samo-
zřejmě že máme velké sny, ale nechte
se překvapit.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: Petr Kurečka

MiMi Nguyen 
Hoang Lan 

Narodila se 25. dubna 1978 v Saigo-
nu. Nyní žije v Praze. Je absolventkou
fakulty Sociálních věd Univerzity Karlo-
vy. MiMi Nguyen Hoang Lan má vlastní
značku La Femme MiMi, která se vy-
značuje barevností, ženskostí, propra-
covaností respektující ženskou siluetu.
Modely zmíněné značky vždy zdobí vý-
šivky a různé další aplikace a je určena
pro ženy. Zmíněná značka funguje od
roku 2008. Tvorbu MiMi Nguyen 
Hoang Lan můžete vidět v jejím butiku
v Praze, ale také na akci Prague De-
sign Week či Design Super Market.
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mk Praha – Čeští obchodníci s textilním
a oděvním zbožím mnohou být s dosavad-
ním průběhem roku velmi spokojeni. První
čtvrtletí nahlásili tržby o 4,5 % vyšší, než
v prvním čtvrtletí 2016; rovněž duben
meziročně stoupl o 3 %.

Vyplývá to z údajů, jež nám poskytují členové
test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi, kte-
rý dnes čítá přes 100 obchodníků z naší
branže. Výše tržeb zveřejňujeme anonymně
a vždy v porovnání se stejným měsícem
předcházejícího roku. Pokud budete mít zá-
jem připojit se a rozšířit tak řady našeho
test-klubu, budeme rádi. Stačí napsat na na-
ši mailovou adresu: redakce@textil-obuv.cz.

První čtvrtletí: +4,5
Jak jsme uvedli již v minulém vydání našeho
časopisu, leden všechny příjemně překvapil.
Obchodníci kvitovali, že nakupovat přišli také
lidé s penězi, co dostali pod stromeček. Dal-
ším podnětem pro vyšší nákupy prý byly i po-
vánoční slevy v obchodech. „Ceny našeho
zboží klesly v některých případech o 30 až
40 %, a to se muselo projevit na zvýšeném
zájmu našich zákazníků,“ napsala nám vedou-
cí obchodu z Ostravy. Nakonec leden vstoupil
do nového roku razantně: obchodníci mezi-
ročně zaznamenali vyšší tržby o 5 %. 
Také v únoru šly tržby nahoru. Dobře se pro-
dávaly zimní oděvy jako dámské a pánské
pláště, bundy, svetry a další. Pomohla i vrcho-
lící plesová sezona. Únor zaznamenal další
zvýšení tržeb, tentokrát o 3 %. 
Březen vše potvrdil. Nakupovalo se již jarní
zboží, velmi dobře šly na odbyt dámské
a pánské jarní pláště, mikiny, pánská sepa-
rátní saka a kalhoty. „I když bylo poněkud
chladněji, zájem byl o dámské šaty i sukně,“
popsala nám situaci v obchodě vedoucí pro-
dejny v Brně. Zájem byl i o bytový a domá-
censký textil; dobře se prodávaly zejména
záclony a ložní prádlo. Nakonec si březen
připsal dosud nejvyšší tržby. V meziročním
porovnání letos přibylo 6 %. Celé první
čtvrtletí tak skončilo s +4,5 %. Je to o to

lepší zpráva, protože srovnávací základna –
tedy loňské první čtvrtletí – byla dosti vysoká:
+3 %. 

Duben: jedeme dál...
O to více obchodníky zajímalo, zda i další mě-
síc – duben – bude pokračovat na příznivé vl-
ně. Již od počátku však bylo skoro jasné, že
tomu tak bude. „Po nové kolekci jarního zbo-
ží se u nás jen zaprášilo, museli jsme doku-
povat další zboží,“ řekl nám obchodník z Pra-
hy. Podobně hovořila i vedoucí obchodu
z Ústí nad Labem: „Letošní rok si nemůže-
me prozatím vynachválit. Prodává se skoro

vše, zájem je hlavně o džíny, pánské košile,
tílka a T-shirty.“ Tradičně vyšší tržby zazna-
menávají obchodníci ve větších obchodních
centrech ve velkých městech. Tuto dobrou
zprávu jim však poněkud kazí vyšší nájmy,
které zde platí. Vysokým tempem stoupají
i tržby internetovým obchodům, i když v po-
slední době můžeme pozorovat o něco nižší
tempo růstu, než tomu bylo doposud. 
Nakonec duben skončil s výsledkem +3 %.
Jaké budou tržby v květnu a červnu letošního
roku, o tom se dočtete v další vydání časopi-
su Svět textilu & obuvi, který vyjde počátkem
srpna.

Tržby textilního maloobchodu za leden–duben 2017

TRŽBY STÁLE STOUPAJÍ

NĚKOLIK
ZAJÍMAVOSTÍ
■ Všechny dosavadní měsíce letošního

roku skončily s nárůstem tržeb. Nej-
lepší byl březen s +6 %.

■ Posledních 20 měsíců tuzemského
textilního maloobchodu skončilo
v plusu nebo aspoň na nule! Posled-
ní minus jsme zaznamenali v srpnu
2015 (-9 %). 

■ Rok 2017 má „zaděláno“ na vyni -
kající výsledek. Potvrdí to i další 
měsíce?

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

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

Foto SXC
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mk Praha – Po úspěšné loňské obchodní
misi firem z ostrova Mauricius i letos ve
dnech 24.–25. dubna zavítalo do Prahy
11 mauricijských producentů, aby se 
setkali s českými protějšky. V hotelu Hil-
ton představily své produkty firmy z oblas-
ti textilního a potravinářského průmyslu. 

Textilní průmysl na Mauriciu prošel za po-
sledních několik desetiletí zásadním vývojem.
Dnes tamní exportéři vyvážejí oděvy do
všech koutů světa, především však do Evro-
py, USA a Jihoafrické republiky. Textilní prů-
mysl je založen na kvalitě výroby a flexibilitě
vůči odběratelům z celého světa.
Firmy se mohou pochlubit referen-
cemi věhlasných značek, jako např.
Guess, Next, Marks & Spencer,
Puma, Asics atd. 
Do Prahy letos přijeli výrobci pán-
ských obleků a lehké konfekce, vý-
robce profesních a pracovních
oděvů pro sektor zdravotnictví
a HoReCa a výrobce streetového,
skate a jóga oblečení. Akci v Praze
zorganizovala čes ká společnost
EasyLink Business Services.

Na počátku byla třtina...
Malý ostrovní stát v Indickém
oceánu s cca 1,28 milionu obyva-
tel se za posledních několik desítek
let přetransformoval z chudé ekonomiky zce-
la závislé na pěstování cukrové třtiny na zemi
s jedním z nejvyšších příjmů na obyvatele
mezi africkými státy. Kombinace politické
stability, silného institucionálního rámce, níz-
ké úrovně korupce a příznivého regulačního

prostředí pomohla položit základy hospodář-
ského růstu, přičemž klíčem k udržení toho-
to růstu byla otevřená obchodní politika
Mauricia. Díky strategické poloze v Indickém
oceánu na jihovýchod od pobřeží Afriky má
Mauricijská republika zavedenou reputaci ja-
ko obchodně přívětivý, spolehlivý, etický
a bezpečný stát, který nabízí kvalitní služby
jak vývozcům, tak investorům. Vzhledem
k multietnickému charakteru populace
a kosmopolitní kultuře disponuje Mauricius
kvalifikovanou pracovní silou, přičemž anglič-
tina a francouzština jsou hlavní úřední a v ob-
chodním styku běžně používané jazyky. 
Růst HDP je na úrovni 3,9 %, příjmy na oby-

vatele činí 9 600 USD, přičemž míra inflace
je pouze 1,2 % a sazba DPH 15 % (údaje za
rok 2016). Coby strategické centrum expor-
tu a importu je Mauricius spolehlivou logis-
tickou platformou s moderní infrastrukturou
a preferenčními obchodními dohodami. 

...nyní dominuje textil a oděvy
Mauricius má obzvláště silný právě textilní
a oděvní sektor s podílem 8,7 % na HDP
a 43 % na celkovém vývozu v roce 2015.
V sektoru působí 175 aktivních podniků,
které vytvářejí cca 45 000 přímých pracov-
ních míst, a v roce 2015 přispěly částkou
933 milionů USD do celkového objemu ex-
portu. Historie textilního a oděvního prů-
myslu na Mauriciu sahá zpět do roku
1972, kdy začal příliv investic do země
z Hong-Kongu. V 90. letech 20. století
(1983–1990) došlo k významnému 15%
růstu odvětví. V roce 2016 dosáhl objem
vývozu oděvů z Mauricia výše 23 miliard

mauricijských rupií (cca 15,5 mili-
ardy korun) a objem vývozu textilií
tří miliard mauricijských rupií (cca
dvě miliardy korun).
Hlavními exportními trhy v oděvním
průmyslu jsou USA, Spojené králov-
ství, Jihoafrická republika a Fran-
cie. Co se týká přízí, tkanin a ozdob,
hlavními dovozci z Mauricia zůstáva-
jí Madagaskar, Jihoafrická republika
a Bangladéš. 

Zapojil se i ATOK
Během dvoudenní akce v Praze do-
šlo i k jednání mezi zástupci Enter-
prise Mauritius, státní organizace
na podporu obchodu a Asociací
textilního, oděvního a kožedělného

průmyslu (ATOK). Jak nám řekl Mgr. Jiří Če-
sal, výkonný ředitel ATOK, jednalo se o mož-
nosti uzavření dohody o vzájemné spolupráci
představitelů textilních a oděvních výrobců
obou zemí. 

Foto: EasyLink Business Services

Zdařila africká mise

MAURICIUS OPĚT V PRAZE

Delegaci z Mauricia vedl Nitish Gobin,
divizní ředitel Enterprise Mauritius
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Obchod s dětskou a kojeneckou módou Peřinka, Mohelnice

NABÍZÍ PŘEVÁŽNĚ 
ČESKÉ ZBOŽÍ

Název Peřinka souvisel s narozením mého
prvního vnoučka a s tím, že jsem chtěla
prodávat také peřiny a přišlo mi to vhodné
k nabízenému sortimentu pro zdravé spaní.
Podnikám od roku 2011. Zaměstnání jsem
neopustila dobrovolně, ale ve 47 letech
a v době čerstvě po krizi už pro mě, bohu-
žel, nebyla až tak velká nabídka podobného
zaměstnání, takže jsem se chtěla alespoň
trošku pohybovat v něčem, co jsem měla
ráda a co jsem znala. A to byly matrace
i věci s tím související – spánek, odpočinek,
textil. 
Otevřela jsem si obchod s rozlohou 96 m2

v Mohelnici, přímo na náměstí. V prodejně
jsem setrvala dodnes. V obchodě jsem sa-
ma, více zaměstnanců by takový obchůdek
neuživil a v případě nouze by mi pomohla ka-
marádka nebo někdo z rodiny.
V začátcích jsem prodávala, jak už jsem zmí-
nila, bytový textil, matrace a rošty. Zákazníci
však u mě začali postupem času poptávat
také dětský a kojenecký textil. Z toho důvodu
jsem oslovila tuzemské výrobce a nakonec
se to stalo mým hlavním prodejním artiklem.
Kromě oblečení a potřeb pro kojence a větší
děti jsem postupně začala prodávat také

dámské a pánské prádlo, pivní kosmetiku od
českého výrobce. 

Kdo jsou vaši zákazníci?

Zákazníci jsou z větší části ženy. Ale objeví se
i muži – buď shánějí oblečení pro sebe nebo
prádlo či dárek pro manželku, přítelkyni nebo
i pro děti. Je pro mě hodně příjemný pocit,
když slyším, že se zboží zákazníkům líbí, do-
stanou, co potřebují, a vůbec je fajn, když při-
jdou třeba pro kapesníky a odejdou s povleče-
ním a s prádlem, protože se jim zboží zalíbí.
Věkově jsou se moji zákazníci nachází ve vě-
kové skupině zhruba od 20 let do neurčita,
nakupují u mě nastávající maminky i praba-
bičky. Ve spodním a nočním prádle je nejvíc
zákazníků ve věku asi 30–90 let, mám zá-
kaznici, které bude za měsíc 96 roků.

Co všechno u vás zákazníci najdou z dět-
ského textilu a jaké nabízíte značky?

Je to oblečení pro kojence – dupačky, body,
polodupačky, kabátky, košilky, overaly, čepič-
ky, tepláky, mikinky, zimní kombinézy, čepice,
rukavičky, deky, pleny, zavinovačky, peřinky

do postýlky a do kočárku a pro děti zhruba
od jednoho roku trička, tepláky, mikiny, spod-
ní prádlo, boxerky, kalhotky, košilky, tílka, po-
nožky, čepice, pyžama, noční košilky, sukýn-
ky, šaty, v sezoně plavky. Kladu největší dů-
raz na zboží od českých výrobců nebo dovoz-
ců, zvlášť co se týká kojenců a dětí. Nabízím
tedy v drtivé většině české zboží. Nejvíce
zboží mám od českých dodavatelů a výrob-
ců, něco málo ze Slovenska, Polska a dovoz
přes velkoobchody (Turecko, Čína), ale odtud
beru jen prověřené a kvalitní značky. Skladba
sortimentu se v podstatě nemění, vyhledá-
vám stále nové zboží, abych mohla zákazní-
kům nabízet něco nového.

O které zboží je největší a o které naopak
nejmenší zájem?

Nejvíce prodávám noční a dětské spodní
prádlo, dále bytový a domácenský textil pro
děti a kojence, včetně dek, peřinek, matrací
a drobných potřeb. Nedá se jednoznačně ří-
ci, o které zboží je nejmenší zájem, problém
všech obchodníků je jednak nákup v e-sho-
pech a také rozrůstající se sítě levných odě-
vů – KiK nebo Pepco – kde ja kvalita hodně,
hodně nízká, čemuž odpovídá i cena. Ale bo-
hužel, za málo peněz hodně zboží, tomu se
někdy těžko odolává. Chápu, že na malé dě-
ti, které ze všeho rychle vyrostou, je některé
oblečení docela drahé, ale podle mne je lepší
mít tři čtyři kvalitní kousky než deset, po kte-
rých se mi dítě buď osype nebo může mít
problémy v budoucnu. Není možné, aby za
tak směšné ceny bylo kvalitní zboží, tomu se
mi nechce věřit. Dá se říct, že kromě pár
druhů zboží držím stále stejné ceny už
sedmým rokem, pokud dodavatel nějak vý-
razně nezdraží, což se děje výjimečně.

Jaké máte vztahy s konkurencí? Nabízíte
něco, co ostatní ne?

Jsme tady ve městě dvě prodejny s podob-
ným sortimentem, ale myslím, že se vzájem-
ně respektujeme a máme také své dodava-
tele – nebylo by rozumné prodávat stejné
zboží ve městě, jako je Mohelnice.

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

Pokud je nějaké zboží delší dobu v regálu,
mám pro tyto případy koš se slevami, kde se
dlouho věci neohřejí. Jakmile se zboží dlou-
hodobě neprodává, tak vždycky zafungují sle-
vy. Ale to je tak asi všude.

Co je nejtěžší na vaší práci?

V podstatě celý život pracuji v obchodě, moje
práce s lidmi mě hodně baví a také naplňuje

Mohelnice – „Těší mě důvěra mých zákazníků,“ říká v rozhovoru pro odborný časopis Svět
textilu & obuvi Helena Hrubá (54 let), majitelka obchodu Peřinka v Mohelnici. Nabízí
v něm dětskou a kojeneckou módu. „Jak se vyvíjelo vaše podnikání?“ – to byla první otáz-
ka, kterou jsme paní Hrubé položili.

Helena Hrubá
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i v tom smyslu, že lidé někdy přijdou nakou-
pit. A když se dáme do řeči, svěřují se mi se
svými starostmi a problémy nebo životními
osudy, takže jsem něco jako poradna pro du-
ši. Těší mě jejich důvěra a vážím si toho. Nej-
těžší je zaujmout a udržet zákazníka, ale také
ustát i nepříznivá období, kdy jsou horší tržby.
Myslím, že všechny maloobchody trápí, že li-
dé mají méně peněz, a to nejen u nás.

Jak přistupujete k propagaci?

Propagace tady moc nefunguje. Občas udě-
lám nějaké akce jako slevy, dárek k nákupu
zdarma, někdy cukroví pro děti a vloni na
podzim jsem zákazníkům dávala za nákup
slevovou kartičku, která platila do konce ro-
ku. Letos na podzim zase obnovíme slevy.

Jaká kritéria volíte pro výběr svých doda-
vatelů?

U dodavatelů je na prvním místě druh a ja-
kost zboží a také samozřejmě vzájemné ob-
chodní dobré vztahy.

Co u vás zákazníci aktuálně nejvíce naku-
pují? 

Aktuálně se kupují jarní a letní čepičky, většina
maminek a babiček chce do růžova a do mod-
ra, ale v nabídce jsou samozřejmě i barvy
neutrální, tak jako u většiny kojeneckého
a dětského oblečení. Dále zákazníci hodně ku-
pují jarní oděvy jako čepičky, trička, sukýnky,
ale i stále a průběžně oblečení pro miminka. 

Kde zboží nakupujete?

Zboží někteří dodavatelé vozí přímo v autech
a dojíždějí pravidelně a nakupuji také přímo
od menších výrobců, kteří posílají zboží
pouze přepravními službami.

Jezdíte někam na veletrhy?

Na veletrhy zatím nikam nejezdím. Dění a no-
vinky ve svém oboru sleduji na internetu. 

Existuje zboží, které se vám nedaří se-
hnat?

Těžko se shánějí dětské pletené svetry, úple-
tové šaty a pro dospělé látková pyžama, pó-
lokošile, teplákové soupravy za rozumné ce-
ny. Ale při trošce snažení se dá najít výrobce
nebo dodavatel, i když těch našich českých
je opravdu hodně málo.

Co nejvíce oceňují vaši zákazníci?

Na zboží si zákazníci cení právě toho, že jde
o českou výrobu a tím pádem v maximální
míře i o kvalitu. A proto se maminky, babič-
ky, tety a kamarádky pro naše zboží vracejí.
Když jsem začínala, byla miminka ještě u ma-
minek, no a teď už shánějí věci do školy, a to
je moc milé, když vidím, jak ta „moje“ mimin-
ka už rostou.

Jak se mění vaši zákazníci?

Moji zákazníci jsou v podstatě stále v po-
dobném složení a pro mě je velké vnitřní
uspokojení, když zboží pochválí a řeknou, že
je kvalitní a že se jim tady dobře nakupuje.
Jistě že se nemůže člověk zavděčit všem,
ale podstatná je většina, a to mě velmi těší.
Nelíbí se mi, že lidem všeobecně nevadí, že
život se stává konzumem, začíná být jedno,
jestli je věc vkusná, kvalitní a nadčasová,
hlavně když je to levné a můžu nakoupit kaž-
dý měsíc tašku triček, stáváme se celkem
otroky nákupů, i když je nepotřebujeme.
Možná by se mnou mnoho mladých, a nej-
en mladých, nesouhlasilo, ale i v kamen-
ných obchodech se dá nakoupit pěkné
a kvalitní zboží za slušné ceny. A netýká se
to jen oblečení.

Díky čemu jste si udržela svou pozici na
trhu? 

Je pravda, že hodně maminek dnes nakupu-
je přes internet, aniž by si uvědomily, že je to
na úkor času a někdy i peněz, ale je taková
doba. Na druhou stranu kupovat někomu

dárek pro děťátko nebo i větší děti je lepší
a pohodlnější přímo v kamenném obchodě,
protože neplatím poštovné, nemusím být
v určenou dobu doma a můžu si to tzv. osa-
hat. Já také raději nakupuji přímo v obcho-
dech, jsem ráda, když zboží vidím.

Jaké máte plány do budoucna?

Do budoucna bych ráda rozšířila nabídku
o sortiment pro ženy, například šaty, halen-
ky, sukně nebo kalhoty.

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

Zboží vozí dodavatelé v intervalech od dvou
do pěti týdnů, některé věci objednávám přes
e-shop přímo od výrobců. Na spolupráci je
nejdůležitější ruku v ruce kvalita, cena a de-
sign zboží a přístup a vzájemná spolupráce,
což je předpoklad dobrých obchodních vzta-
hů. Co je velký problém, tak to, že je naše re-
publika zavalená laciným a nekvalitním zbo-
žím, sice za málo peněz, ale úroveň strašná.
Pamatuji si z doby, kdy jsem ještě byla dítě, že
sice bylo méně zboží, zato vydrželo spoustu
let. Lidé si zvykli, že koupí a za měsíc vyhodí,
je to dnes normální. Ale nemyslím, že je to
dobře. Snad jen ještě, že se snažím držet ce-
ny dlouhodobě. Tím, že je povinnost EET, ne-
došlo u mně k žádnému zdražení, a doufám,
že tomu tak bude i do budoucna, pokud ne-
zdraží samozřejmě dodavatel.

Máte tip pro naše čtenáře na závěr?

Věřím, že by většina lidí (zákazníků) uvítala ví-
ce kvalitního českého textilu a je na nás pro-
dejcích, abychom projevovali u výrobců o ten-
to sortiment větší zájem. 

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

Foto: autorka a archiv Heleny Hrubé
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Praha/Amsterdam/Myanmar – S tlakem
na neustálé snižování ceny zboží a zvyšu-
jícími se náklady na výrobu v Číně pře-
souvá celá řada společností, mezi nimi
i známé oděvní značky jako H&M, C&A
a Primark, část svojí výroby do Myanma-
ru (dříve Barma). Dělníci a dělnice v to-
várnách dostávají velmi nízké mzdy a po-
týkají se i s dalšími problémy, jako jsou
nucené přesčasy, extrémně dlouhá pra-
covní doba či nebezpečné pracovní pro-
středí. Běžná je i dětská práce. Vyplývá
to z výzkumu nizozemské organizace 
SOMO, který před nedávnem v ČR zveřej-
nila organizace NaZemi.

Myanmar se stal pro oděvní společnosti díky
svojí levné pracovní síle a příznivým obchod-
ním podmínkám velmi atraktivní. Výrobu
sem přesouvají například čínští i korejští ma-
jitelé továren, od kterých evropské firmy zbo-
ží odebírají. Nejčastějšími zaměstnanci a za-
městnankyněmi v továrnách jsou chudí oby-
vatelé venkova, kteří přišli do města za pra-
cí. Často však končí v chudinských čtvrtích,
kde žijí bez elektřiny a tekoucí vody. 

66 korun za den
Lepší bydlení si nemohou dovolit, protože stá-
tem stanovená minimální mzda je v Myanma-
ru pouze 3 600 kyatů (přibližně 66 korun) na
den a v továrnách nedostanou více. Jsou nu-
ceni pracovat jedenáct hodin denně šest dní

v týdnu. V továrně dělníci a dělnice dokonce
uváděli, že pracují 68 hodin týdně a k přesča-
sům jsou nuceni pod pohrůžkou srážek z pla-
tu či propuštění. Ve čtyřech z 12 sledovaných
továren šlo o přesčasy neplacené.
Výzkumníci rovněž zjistili, že v sedmi továr-
nách pracují děti mladší 15 let. Dětská prá-
ce v Myanmaru je běžná. Tamní zákony povo-
lují dětskou práci od 13 let. Do 15 let mohou
děti pracovat čtyři hodiny denně, poté i více.
Počet „povolených“ hodin a leckde i hranice
13 let byly však v továrnách překročeny. 

Nedostatek pitné vody, 
problémy s WC
Jako problematický se ukázal také technický
stav budov, přístup k pitné vodě či únikovým
východům. „V továrně je příliš horko, ventila-
ce nefunguje. Nemáme dostatek čisté pitné
vody a často máme velkou žízeň. Láhev vody
nám vedení dá jen v případě, že v továrně
jsou zákazníci,“ uvedla dělnice z továrny, kte-
rá šije pro značky jako H&M či C&A. Problé-
my s dostupností čisté pitné vody přiznali
i dělníci a dělnice z továrny v Bago Industrial
Zone. Stejní dělníci a dělnice hovořili i o prob-
lémech s odchodem na toaletu: „Zazname-
návají si, jak často a jak dlouho jsme na WC
a pak nám řeknou, že nám strhnou část pla-
tu, pokud budeme chodit často.“ 
Pracující mají jen velmi málo možností situaci
změnit, neboť nezávislé odbory v Myanmaru
v podstatě neexistují. Vliv na výše uvedené
má rovněž tamní politická a socioekonomická
situace, která je velmi nestabilní. „Zákony ne-

jsou v Myanmaru dodržovány. Armáda si
udržuje stále velký vliv. Představitelé občan-
ské společnosti a odborů dostali více prosto-
ru k vlastní činnosti teprve v roce 2012,“
uvedla k tomu výzkumnice z organizace 
SOMO Pauline Overeem.

Firmy jsou neodpovědné
„Riziko porušování lidských i pracovních práv
je v Myanmaru velmi vysoké. Firmy, které
zde vyrábějí, by tato rizika měla reflektovat
a společně s dodavateli zvažovat, jak je od-
straňovat, popřípadě jim předcházet. To se
v současnosti bohužel spíše neděje, a proto
je možné řadu firem označit za velmi neod-
povědné,“ doplnil k výsledkům výzkumu Petr
Mareš z organizace NaZemi, která výzkum
v České republice ve spolupráci s nizozem-
skou organizací SOMO zveřejnila.
Výzkum probíhal od února do června 2016
formou dotazníkového šetření a rozhovorů
s 403 dělníky a dělnicemi z 12 továren v ob-
lastech Yangon, Bago a Pathein. Osm ze sle-
dovaných továren má zahraniční vlastníky.
Na výzkumu se podílely tamní neziskové or-
ganizace Action Labor Rights (ALR) and La-
bour Rights Defenders and Promoters
(LRDP).
Projekt je realizován s finanční podporou Ev-
ropské unie. Obsah projektu je zcela na od-
povědnosti NaZemi a jako takový nemůže být
považován za stanovisko Evropské unie. Pro-
jekt byl podpořen z prostředků Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu za-
hraniční rozvojové spolupráce ČR.

Výzkum nizozemské organizace SOMO

FIRMY TĚŽÍ Z LEVNÉ SÍLY
A DĚTSKÉ PRÁCE

V některých zemích je dětská práce běžná Ilustrační foto SXC
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„Je potěšitelné, že v roce 2016 se nám po-
prvé podařilo uspět s přihláškou průmyslo-
vých práv mimo Evropu. V červnu jsme ob-
drželi první patent ve Spojených státech
amerických,“ uvedl rektor UTB prof. Petr Sá-
ha. Vynález dnes již zemřelého docenta Pet-
ra Hlaváčka Time Prediction System for the
Safe Wearing of Newly Acquired Footwear
(Systém predikce doby bezpečného nošení

nově pořízené obuvi u dětí) chráněný tímto
patentem dokáže určit dobu bezpečného no-
šení nově pořízené obuvi u dětí bez rizika po-
škození jejich rostoucích nohou. „Jeho výho-
dou je, že je aplikovatelný přímo v prodej-
nách obuvi, u počítačových pokladen. Díky
patentovanému systému se rodiče již při ná-
kupu bot pro své děti dozvědí, kdy bude tře-
ba pořídit novou, větší obuv,“ uvedla ředitel-

ka Centra transferu technologií Ing. Ivana
Bartoníková. Kromě amerického vlastní uni-
verzita i evropský patent, a to na výsledky prá-
ce týmu prof. Karla Kolomazníka z oblasti no-
vých způsobů výroby bionafty z tuků a olejů.
Mimo uvedených zahraničních patentů získali
pracovníci UTB také 12 patentů a šest užit-
ných vzorů v České republice. „Od roku 2004
obdrželi pracovníci UTB již 48 patentů v Če-
sku, v Evropě a v USA a 126 užitných vzorů
v Česku, na Slovensku, v Německu a v Rakou-
sku,“ uzavírá specialista transferu technologií
a licencí Ing. Přemysl Strážnický.

Ing. Andrea Kadlčíková,
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity

Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

PRVNÍ PATENT V USA!

Petr Hlaváček byl český obuvnický expert, vysokoškolský
pedagog a výzkumník. Jeho odborným zaměřením bylo
studium přípravy a realizace výroby materiálů obuvnického
průmyslu, ergonomie obuvi (zejména pro diabetiky)
a studium historické obuvi.
Vyrostl na Slovácku v Boršicích v okrese Uherské Hradiště.
V letech 1965 až 1969 vystudoval Střední průmyslovou
školu kožařskou ve Zlíně. Pracoval v n. p. Svit, též jako mistr
výroby. Od roku 1970 do roku 1979 dálkově studoval na
zlínské Fakultě technologické VUT v Brně. Od roku 1979
začal pracovat jako vysokoškolský učitel na Fakultě
technologické VUT.
V letech 2007 až 2011 byl děkanem Fakulty technologické
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do funkce byl zvolen
akademickým senátem FT ve volbách dne 15. června 2007
a jmenován byl rektorem 1. července 2007. Slavnostně byl
inaugurován 10. října 2007. V roce 2011 na začátku
dalšího funkčního období odstoupil ze zdravotních důvodů.
Byl viceprezidentem České obuvnické a kožedělné asociace

(ČOKA) pro oblast vědy a výzkumu. Reprezentoval Českou
republiku v mezinárodních organizacích, například UNIDO
(United Nations Industrial Development Organization).
Pracoval v mezinárodní pracovní skupině pro syndrom
diabetické nohy. Přispěl k nové celosvětové nomeklatuře
systému velikostí a označování obuvi na půdě mezinárodní
organizace ISO (International Standardization Organization)
prací v komisi ISO/TC 137. Byl soudním znalcem obuvi a byl
předsedou sekce kůže-obuv Komory soudních znalců.
Dlouhodobě se zabýval historií obuvi: studoval a popsal
paleoindiánské sandály z jeskyně Fort Rock v Oregonu (USA),
mokasíny ze solných dolů v Hallstattu (Kunsthistorisches
Museum, Vídeň, Rakousko), obuv terakotové armády
Prvního svrchovaného císaře Čchinů (Lin-tchung u Si-anu,
Čína), byzantské sandály z Istanbulu (Turecko), fragmenty
obuvi z relikviáře sv. Maura (zámek v Bečově nad Teplou),
holínky Albrechta z Valdštejna (Krajské muzeum Cheb), obuv
utopence ze studny na hradě Špilberku (Brno). Pokusil se
doplnit scházející kapitolu do Manuálu Dionýsa z Furny

o symbolice sandálů (obuvi) na byzantských ikonách,
dokumentoval obuv antických soch ve 24 antických
a archeologických muzeích v Řecku. Spolupracoval na popisu
sandálu z nálezu na pevnosti Massada (Izrael) a fragmentů
obuvi z jeskyní v Kumránu (Izrael). Se svým výzkumným
týmem se podílel na výzkumu obuvi Ötziho a provedl
archeologický experiment.

Zdroj: Wikipedie

Zlín – V roce 2016 získala zlínská univerzita patenty v Česku, v Evropě i ve Spojených
státech. Celkem 20 přihlášek patentů a užitných vzorů podali na výsledky své práce v ro-
ce 2016 zaměstnanci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Vyplývá to z údajů Centra
transferu technologií Univerzitního institutu UTB, které se průmyslově-právní ochranou
výsledků výzkumu a vývoje zabývá.

PETR HLAVÁČEK
(❋ 23. února 1950, Boršice  ✝ 10. ledna 2014, Uherské Hradiště)

Foto archiv ČOKA
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Potex s.r.o. je soukromá společnost, která je
vlastně také ekologickým a charitativním pro-
jektem, který prodlouží oděvu životnost a zá-
roveň šetří životní prostředí. Aktuálně za-
městnává deset zaměstnanců, z toho sedm
pro sběr a obsluhu kontejnerů. Ti také prová-
dějí drobné opravy a další servis. Tři lidé se
starají o management, logistiku, marketing,
administrativu a vše ostatní.

Začátky Potex s.r.o.
Projekt sběru použitého textilu viděli současní
zaměstnanci firmy Potex v zahraničí, kde zpo-
čátku vše probíhalo formou uličních sběrů.
Posléze, z hlediska obslužnosti, se začaly ob-
jevovat kontejnery, které jsou dostupné 24
hodin denně. „Vždy nás zajímala tématika po-
užitého textilu. Počátky naší činnosti byly slo-
žité, lidé se učili třídit textil, postupně obnovo-
vali šatníky, a také do České republiky přišlo
mnoho nových obchodů a móda se výrazně
zpřístupnila,“ říká Lenka Jachninová, jednatel-
ka a zároveň klíčová osoba společnosti Potex

s.r.o. A dodává: „Velký důraz klademe posled-
ní dva roky především na komunikaci, aby-
chom vysvětlovali potřebu separace textilu
z odpadového toku, využíváme sociální sítě
a realizujeme tvořivé dílny pro děti na eko ak-
cích, jako je například Den země a pod.“

Využití sesbíraného textilu
Zhruba 45 % se využije jako nositelné šat-
stvo pro charitativní účely, 30 % je možno
použit na výrobu čisticích hadrů, 20 % se vy-
užije na výrobu vláken – je možno jej nějak
zpracovat v textilním průmyslu, např. zpev-
ňování svahů, 5 % tvoří odpad. Z ponožek se
vyrábí například náplň do polštářů, tílka pos-
louží na výrobu čisticích utěrek, z džínů je
možno vyrobit izolace, plyšoví medvědi se
stávají výplní autosedaček, z ručníků se vyrá-
bějí hadry na čištění.

Počet kontejnerů narůstá, ale... 
Potex stále rozšiřuje počet kontejnerů. V ro-
ce 2010 měli 80 kontejnerů, v roce 2016 to

bylo již 444 kontejnerů a k poslednímu bře-
znu letošního roku jich bylo 484. Ze zmíně-
ných kontejnerů v roce 2016 sesbírali téměř
2 000 tun použitého textilu. Zaměstnanci Po-
texu vyvážejí kontejnery 2–3krát týdně, přes-
ný počet závisí vždy na konkrétní lokalitě,
umístění, počtu obyvatel a demografickém
a ekonomickém složení té které oblasti. Sle-
dují výběry, jejich vývoj a dle toho stanovují
a optimalizují výběry. 
Snaží se být maximálně efektivní, jejich cílem
je, aby byly kontejnery v pořádku a nepřeplňo-
valy se. Potex vysbírá ze všech svých kontej-
nerů 30–45 tun oděvu týdně. Před třemi lety
inovovali design kontejnerů – zde se dozvíte,
jak třídit a kam vaše oblečení putuje. V Praze
je celkově asi 850 kontejnerů na textil.
Ideálem společnosti Potex je jeden kontejner
na 1 000 obyvatel Prahy, což by znamenalo
cca 1 500 kontejnerů v Praze a satelitním
bydlení v okolí. 
Na kontejnerech lidé naleznou informace, co
je vhodné do nich umisťovat a co tam roz-
hodně nepatří. Textil mokrý, silně znečištěný,
plesnivý či zapáchající patří do kontejnerů na
směsný odpad. Když se najde v kontejneru
Potexu, řidiči ho odvezou do spalovny.

Když vhodíte do kontejneru 
věci omylem
Řidiči Potexu jsou připraveni pomoci, ob-
zvláště pokud jde o akutní situaci, kdy v kon-
tejneru skončily třeba klíče od auta či bytu,
peněženka, mobil apod. Snaží se co nejdříve
přijet ke kontejneru a spolu s tímto člověkem
věc vyzvednout. Stává se také, že skončí
v kontejneru věc, ke které má člověk silný ci-
tový vztah. Pokud zaměstnanci firmy Potex

Potex s.r.o., Praha 

I STARÝ TEXTIL 
JE CENNÁ SUROVINA

Praha – Kontejnery na textil jsou dalším krokem k lepšímu životnímu prostředí a úctě
k němu. Firma Potex s.r.o., sídlící v Praze 4, rozmisťuje od roku 2008 své kontejnery 
na použitý textil po celém hlavním městě, ale i v jeho okolí.

Lenka Jachninová
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dostanou informaci včas, tedy před výběrem
kontejneru, domluví si termín u kontejneru
a věc hledají a většinou naleznou. „Už jsme
také hledali 20 let starou opičku Terezku,
zubní protézu aj. Toto vše je možné díky naší
hot line, která je uvedena na všech kontejne-
rech,“ říká Lenka Jachninová.

Dostupnost kontejnerů
Firma se snaží, aby byly kontejnery dostupné
pro všechny, kteří je potřebují. Lidé mohou
použít na jejich webu vyhledávač, který jim
po zadání zvolené ulice nabídne nejbližší kon-
tejnery. Pokud někdo potřebuje odvézt větší
množství oblečení, po domluvě je může do-
vést na sídlo Potexu, ale častěji si pro textil
zmíněná firma dojede sama. Často jezdí na
základě žádosti i ke starším lidem, kteří mají
pohybové problémy, bydlí v domě bez výtahu
atd. Řidiči se zastaví, pytle odnesou a rádi
pomohou.
Potex poslední tři roky také pomáhá v chari-
tativní sféře. Připravuje oděvy pro neziskové
organizace, ale také pomáhá finančně. Při-
pravuje oděvy pro pět neziskových organizací
– Společnou cestou, Progressive, Sananim,

Naděje a Centrum sociálních služeb
Praha. V této oblasti je nedostatek
pánských ponožek a boxerek, ale
i kalhot a pánského oblečení vůbec.
České ženy jsou nejen krásné, mají
také vkus a rády se oblékají. Tudíž je
dámského oblečení dost a Potex vel-
mi těší, že právě zahajuje spolupráci s nízko-
prahovým centrem pro ženy v Žitné ulici.
„Zde naleznou pomoc ženy bez domova a my
jim můžeme poskytnout slušné oblečení a po-
moci tak především v chladném období,“ říká
Jachninová. Nelze říci, že je něčeho nadby-
tek, i staré věci nakonec nějak poslouží, byť
jako palivo ve spalovně. Stále je to lepší vari-
anta, než konec na skládce. Rozklad textilu je
velmi dlouhý, problematický a ekologicky zatě-
žující. Takže i starý plášť do kontejneru patří.
Potex podporuje finančně i organizace Kloká-
nek, Pomocné Tlapky, Pro-Contact – vzdělání
v Africe nebo Linka bezpečí. V roce 2016
pomohla firma Potex zmíněným organizacím
částkou 540 000 Kč.
Oblečení, které je nevyužitelné při darování
neziskovým organizacím, se prodává do Itá-
lie a dalších zemí, protože v u nás recyklační 

linka není. Tam textil putuje do velkokapacit-
ních třídíren, které disponují velkými halami
(od 5 000 m2 výše) a desítkami i stovkami
zaměstnanců. Zde se textil roztřídí ručně na
jednotlivé druhy a podle kvality. Nositelný tex-
til putuje do zemí třetího světa, nenositelný
textil je roztříděn dle materiálu (více než 20
druhů), potom putuje do dalších zpracovatel-
ských závodů k recyklaci. 
Dle odhadu paní Jachninové se za poslední
dva roky z celkového počtu textilu, který lze
v ČR recyklovat, recykluje jen asi 5 %. Je to
zlepšení oproti minulosti, kterému napomohl
fakt, že lidé o třídění textilu přemýšlejí více
než dříve. Sandra Friebová

Foto: Potext s.r.o.
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Na tvořivých dílničkách se i malé děti učí zacházet s použitým textilem
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Frankfurt – Velmi spokojeni mohli být po-
řadatelé dvou paralelních veletrhů, které
se v květnu konaly ve Frankfurtu nad Mo-
hanem: již 17. ročníku veletrhu Techtex-
til, který představoval technické a netka-
né textilie. a 4. veletrhu Texprocess, kde
přední světoví vystavovatelé předvedli
své novinky z oblasti strojů, zpracování,
IT systémů a služeb. Obou specializova-
ných veletrhů se zúčastnilo více vystavo-
vatelů než před dvěma lety, dorazilo i ví-
ce návštěvníků. Svět textilu & obuvi 
byl u toho!

Překrásné počasí lákalo k procházce kolem
řeky Mohan, davy lidí však mířily jinam – na
zdejší výstaviště, které patří k největším
v Německu. Před vstupem do veletržního
areálu se tvořily dokonce fronty, což je po-
hled, který našinec může Němcům jen a jen
závidět. A že dvojice odborných veletrhů pa-
tří mezi největší a nejdůležitější na světě,
o tom svědčí mj. i fakt, že se na obou veletr-
zích představilo 1 789 (!) vystavovatelů z 66
zemí světa (2015: 1 662 z 54 zemí) a při-
šlo 47 500 (!!!) návštěvníků ze 114 zemí
světa (2015: 41 826). 

Pozice technického textilu stále sílí
Dokladuje to známou pravdu, že technické
textilie dnes tvoří páteř textilního průmyslu
na celém světě. V Evropě činí objem jejich
celkové produkce sice „jen“ 15 % z celkové

textilní výroby, význam technického textilu
však neustále stoupá. Objevuje se prakticky
ve všech myslitelných odvětvích, od tradiční-
ho stavebnictví, přes výrobu dopravních pro-
středků či zdravotnictví, až po letecký a kos-
mický průmysl. Pořadatelé připravili v průbě-
hu veletrhů neuvěřitelné množství doprovod-
ných akcí, módními přehlídkami počínaje
a odbornými semináři konče. 
Jak známo, i Česká republika patří mezi ze-
mě, kde technický textil stojí v popředí. Vždyť
podniky vyrábějící technický textil zcela ovlád-
ly žebříček největších textilních výrobců v ČR
(viz i strana 34 tohoto vydání Světa textilu
& obuvi). A ukázalo se to i na frankfurtském
výstavišti – jak nám potvrdili zástupci praž-
ské firmy Happy Materials, která zajišťuje
českou a slovenskou účast ve Frankfurtu,
obou veletrhů se letos zúčastnilo 31 vysta-
vovatelů z ČR. 

Společný stánek ČR
Česká republika měla na veletrhu Techtextil
již tradičně svůj národní pavilon; zařadila se
tak mezi 13 dalších států. Na 200 m2 se
předvedlo 16 firem z Clutexu, klastru tech-
nických textilií. Jak nám potvrdila Ing. Libuše
Fouňová, manažerka klastru, české textilky
sice navštívili obdobné veletrhy v USA, Indii
a v Moskvě, tyto frankfurtské veletrhy jsou
však nejlepší. „Naše firmy sem jezdí již tra-
dičně, navázaly zde spoustu kontaktů, a to
nejen s firmami z Německa, ale i dalších ze-
mí světa,“ dodala Ing. Fouňová. 

Navštívili jsme mj. stánek firmy Svitap s.r.o.,
výrobce technického textilu ze Svitap. Na
frankfurtském výstavišti nabízela klasické vý-
robky, a to jak speciální, tak i konfekční. Le-
tos předváděli i výrobky dceřiné společnosti
Nanomembrane, která ve spolupráci s Tech-
nickou univerzitou Liberec vyvinula speciální
nanomembránu pro outdorové oblečení
a další výrobky. „Je to unikát, ze kterého se
vyrábějí mj. uniformy pro slovenskou armá-
du. Vojáci se v nich ani nepotí, ani nepro-
moknou,“ vysvětlil nám výhody nového mate-
riálu Ing. Jan Heřmanský, ředitel Svitapu. 

Německo-český kulatý stůl 
V průběhu veletrhů se 10. května sešli
i představitelé německých a českých výrob-
ců. Zúčastnilo se ho 16 českých a 15 ně-
meckých firem. Setkání připravily společně
Asociace textilního a oděvního průmyslu ČR
(ATOK) a Svaz německého textilního a oděv-
ního průmyslu Gesamtverband textil+mode
za podpory velvyslanectví ČR v Berlíně v rám-
ci programu Ekonomické diplomacie MZV.
V rámci veletrhů Techtextil a Texprocess šlo
o první takto velkou akci. Jak nám řekl Mgr.
Jiří Česal, výkonný ředitel ATOK, zúročila se
tak dosavadní velmi těsná spolupráce s ně-
meckými partnery. „Firmy zde navázaly nové
kontakty, což je základ k dalším jednáním“,
dodal Mgr. Jiří Česal. 
Příští veletrhy Techtextil a Texprocess se ko-
nají ve dnech 14.–17. května 2019.

Text a foto: Michal Korol

Veletrhy Techtextil a Texprocess, 9.–12. 5. 2017, Frankfurt n. M.

VÍCE VYSTAVOVATELŮ
I NÁVŠTĚVNÍKŮ

Ze společného německo-českého stolu
(zleva): Mgr. Jiří Česal – výkonný ředitel

ATOK, Michael Jänecke – ředitel veletrhu
Techtextil, PhDr. Tomáš Ehler, MBA –

vedoucí obchodně-ekonomického úseku
velvyslanectví ČR v Berlíně, Manfred

Junkert – zástupce ředitele Gesamtverband
textil + mode, Bertram Höfer – ředitel VTI

a Friedmar Götz, prezident VTI.

Společný stánek České republiky
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1 Respektujte 
zákon

E-mail rozesílaný zákazníkům je v principu ob-
chodní sdělení. Jejich rozesílání v České re-
publice upravuje o zákon 480/2004 Sb.
o některých službách informační společnos-
ti. Základní pravidla jsou poměrně jednodu-
chá. Předně – obchodní sdělení je dovoleno
zasílat jen osobám, které k tomu prokazatel-
ně poskytly souhlas, nejlépe přímou registra-
cí do webového formuláře. Komerční e-mail
musí být jako takový označen a musí z něj být
zřejmá totožnost odesilatele. Příjemce musí
mít možnost odběr obchodních sdělení kdy-
koli jednoduše a bezplatně ukončit. V přípa-
dě porušení zákona hrozí odesilateli pokuta
až deset milionů korun.

2 Budujte 
databázi

E-mailový marketing funguje jen v případě, že
obchodní sdělení zasíláte zákazníkům, kteří
o ně mají skutečně zájem. Databázi kontaktů
se proto vyplatí budovat, rozhodně ne kou-
pit. Databáze nabízené na prodej vznikají

buď stahováním e-mailových adres z interne-
tu nebo registrací na webu s úplně jiným za-
měřením, než je to vaše. Adresy také často
nejsou příliš aktuální. Takže mailingem na
koupenou databázi pravděpodobně získáte
víc stížností než zákazníků. Raději přidejte
možnost odběru novinek na svůj web a soci-
ální sítě, nabídněte zasílání e-mailů svým stá-
vajícím zákazníkům a obchodním partnerům
a na newsletter pamatujte i při networkingu
a pořádání akcí.

3 Nabídněte 
zajímavý obsah

Posíláte zákazníkům e-maily, které obsahují
jen nabídku zboží nebo služeb? Pak se nemů-
žete divit, když je nečtou, nebo je po čase
odhlásí. O čistě prodejní e-maily totiž stojí jen
málokdo. Přidejte něco, co je pro zákazníky
užitečné, nebo je to skutečně zajímá. Mohou
to být třeba články, návody, řešení problé-
mů, případové studie, testy, žebříčky, prů-
zkumy, statistiky, odkazy na další zdroje, po-
zvánky na odborné akce, nebo informace
o dění v oboru. E-mail se zajímavými informa-

cemi příjemce pravděpodobně nezruší a ješ-
tě jej doporučí přátelům. A po čase se třeba
rozhodne využít vaší nabídky.

4 Automatizujte
Osobně odpovídat na každý e-mail zabere ne-
uvěřitelné množství času. Řada věci se na-
štěstí dá automaticky nastavit bez toho, že by
zákazník pocítil jakoukoli újmu. Většina sou-
časných programů pro e-mailový marketing
(já používám třeba SmartEmailing) obsahuje
nástroje, které vám podstatně usnadní práci.
Stačí připravit jeden odpovídací e-mail, který
systém automaticky odešle každému, kdo vy-
plní kontaktní formulář. Díky tzv. autorespon-
dérům není problém ani distribuovat e-knihu,
popřát klientovi k narozeninám, vytvořit e-mai-
lový seriál s týdenním odstupem mezi díly, ne-
bo deset dní po nákupu ve vašem e-shopu za-
slat zákazníkovi dotazník spokojenosti.

5 Vyhodnocujte
K výhodám e-mailového marketingu patří
dobrá měřitelnost. Snadno zjistíte, kolik lidí
si e-mail přečetlo, kolik odhlásilo a kolik
adres ve vaší databázi už neexistuje. Statisti-
ky e-mailových programů nemusejí být kvůli
různému nastavení poštovních serverů
úplně přesné. 
Více informací vám poskytne srovnání jed-
notlivých kampaní mezi sebou nebo prová-
zání s dalšími nástroji, například Google
Analytics.

Marketingový poradce (9)

PĚT TIPŮ PRO ÚČINNÝ 
E-MAIL MARKETING

Magdalena Čevelová

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

Praha – Řada malých firem a živnostníků přistupuje k nástrojům e-mailového marketingu
s ostychem, nebo je nevyužívá vůbec. Většinou je za tím obava z rozesílání nevyžádaných
e-mailů, které zákazníci stejně nebudou číst. Právě e-mail přitom může být užitečným ná-
strojem budování loajality nebo přeměnu zájemců na skutečné zákazníky. Stačí dodržovat
pět jednoduchých pravidel.

Kresba Pixabay
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Praha – Pořadí na předních místech žebříč-
ku největších textilních a oděvních podniků
v České republice za rok 2016 se se až na
jednu výjimku meziročně prakticky nezměni-
lo. Mezi největší textilky v zemi již tradičně
patří JUTA, Pegas Nonwovens, Nová Mosi-
lana a Kordárna plus, pořadí oděvních pod-
niků vévodí Tonak, Blažek, Altreva, Kara
a Koutný. Vyplynulo to z výše žebříčku, kte-
rý sestavila Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu (ATOK) ČR – i ten-
tokrát ve spolupráci s odborným časopi-
sem Svět textilu & obuvi.

Tou výjimkou je firma Borgers CS s.r.o., kte-
rá se v předchozích žebříčcích neobjevovala.
Jde o specialistu na výrobu netkaných textilií
a výlisků z převážně recyklovaných materi-
álů. Ty se pak využívají v interiérech automo-
bilů, zavazadlovém prostoru a na dalších
místech, kde slouží například k odhlučnění
vozů. Firma založená v Německu v roce
1866 je do dnešních dnů stále v rukou rodi-
ny Borgersů a je významným dodavatelem
většiny evropských i světových automobilek.
V Rokycanech a dalších třech provozech na
Plzeňsku se vyrábí díly pro automobily světo-
vých značek: od Volkswagen Group přes
BMW, Mercedes, Porsche až po superlu-
xusní Bentley a Rolls Royce.

JUTA je dlouhodobá jednička
Její úžasné loňské tržby ve výši 6 759
mil. Kč však přesto nestačily na dlouhodobě
největší textilní podnik u nás, na a.s. JUTA
Dvůr Králové nad Labem, výrobce širokého
sortimentu produktů pro stavebnictví a ze-
mědělství, obalových materiálů a materiálů
pro technické účely. Je chvályhodné, že po
předloňské stagnaci JUTA meziročně loni
přidala na tržbách dalších 379 mil. korun.
Jen hodnota tohoto meziročního nárůstu by
mimochodem v žebříčku největších oděvních
podniků vystačila na třetí místo. 
Ale vraťme se k žebříčku textilních producen-
tů. Na třetím místě se objevuje Pegas Non-
wovens s.r.o., rok před tím druhý. Tato zno-

Žebříček největších textilních a oděvních podniků v ČR za rok 2016

POŘADÍ DOMINUJE
TECHNICKÝ TEXTIL

Největší textilní podniky v roce 2016 – ČR
změna 

tržby počet 2016/2015
pořadí název firmy (v mil. Kč) zaměstnanců (v %)

1 (1) JUTA a.s. 7 396 2217 +5,4
2 Borgers CS spol. s r.o. 6 759 2370 x
3 (2) Pegas Nonwovens s.r.o. 5 579 578 -10,8
4 (3) Nová Mosilana, a.s. 3 534 966 +6,8
5 (4) Kordárna Plus a.s. 2 474 626 -3,4
6 (6) Toray Textiles Central Europe s.r.o. 1 524 347 +15,1
7 (5) Mehler Texnologies s.r.o. 1 300 174 -7,1
8 (9) Fibertex Nonwovens, a.s. 1 260 291 +14,2
9 (8) Pleas a.s. 1 183 738 +2,5
10 Gumotex, akciová společnost 972 500 x
11 (7) VEBA, textilní závody a.s. 786 873 -38
12 Sněžka, výrobní družstvo Náchod 753 430 x
13 (10) Lanex a.s. 699 399 -6,1
14 (11) Mileta a.s. 658 377 +5,2
15 Mehler Engineered Products s.r.o. 644 160 x
16 (12) Amann s.r.o. 635 196 +10,2
17 (13) Vlnap a.s. 564 225 +2,5
18 (17) BN International, s.r.o. 509 180 +18,4
19 (15) Tessitura Monti Cekia s.r.o. 501 347 +10,8
20 (16) Stap a.s. 470 300 +5,7
21 (14) Svitap J. H. J. spol. s r. o. 453 426 -4,3
22 (18) Technolen technický textil s.r.o. 411 210 +2,8
23 (19) Conrop, s.r.o. 336 313 -4,1
24 Gala a.s. 305 315 x
25 (20) CNM textil a.s. 299 107 +9,7
26 Sametex, spol. s r.o. 277 154 x
27 (21) Grund a.s. 263 157 +16,4
28 DINA – Hitex, spol. s r.o. 255 242 x
29 (22) Singing Rock s.r.o. 232 137 +5,2
30 Kümpers Textil s.r.o. 220 254 x
31 (24) Hedva, a.s. 204 168 +1,5

Největší oděvní podniky v roce 2016 – ČR

1 (2) Tonak a.s. 413 592 -0,4
2 (1) Blažek Praha a.s. 412 39 -2
3 (3) Altreva spol. s r.o. 361 204 +6,5
4 (4) Kara Trutnov, a.s. 336 220 +5
5 (6) Koutný spol. s r.o. 320 92 +6,7
6 (5) Anita Moravia s.r.o. 290 214 -6,5
7 Maxis a.s. 217 108 x
8 (9) Pro Len s.r.o. 205 88 +14,5
9 Kalas Sportswear, s.r.o. 194 203 x
10 (7) Deva F-M. s.r.o. 171 93 -17,7
11 (13) Timo s.r.o. 115 145 +22,3
12 (11) Evona a.s. 113 107 +8,7
13 (14) Triola a.s. 104 118 +19,5
14 (12) Lipoelastic a.s. 100 96 +5,3
15 (8) Clinitex s.r.o. 99 39 +22,8
16 (15) Vývoj, oděvní družstvo v Třešti 94 193 +18,2
17 Vespa Prostějov, spol. s r.o. 77 125 x
18 (20) Otavan Třeboň a.s. 70,2 110 +53,4
19 (16) Dita výrobní družstvo invalidů 70 214 +7,7
20 (19) Moděva oděvní družstvo Konice 45 160 -6,3
21 Lubomír Mlček – Astona 44 37 x
22 (17) H&D, a.s. 43 33 -30,5

Vysvětlivky: pořadí v závorce = rok 2015 ■ červeně označené = odhad ATOK ■ x = nedostatek údajů pro porovnání

Poznámky: zařazeny textilní společnosti s tržbami 200 mil. Kč a více ■ zařazeny oděvní společnosti s tržbami 30 mil. Kč a více ■ Pegas
Nonwovens s.r.o. = údaje včetně závodu v Egyptě ■ Hedva, a.s. = údaje za koncern společností Hedva, a.s., Hedva Nitě, s.r.o., Hedva Brokát,
s.r.o. a Hedva Prima, a.s. ■ Pro Len s.r.o. = údaje v kumulaci i za dceřinou společnost OPRO CZ, k.s., stejně jako v předchozích letech ■ BN
International, s.r.o. = do 3. června 2015 pod názvem Platex, s.r.o ■ Gumotex, akciová společnost = údaje jen za textilní činnost ■ Mileta a.s.
= údaje za hospodářský rok 04/2016–03/2017 ■ Kümpers Textil s.r.o. = údaje za hospodářský rok 10/2015–9/2016 ■ Lipoelastic a.s. =
pouze za činnost spojenou s výrobou textilních a oděvních výrobků ■ Kordárna Plus a.s. = údaj tržeb není plně srovnatelný s rokem 2015 kvúli
fúzi se slovenskou společností Slovkord Plus a.s., která se stala organizační složkou ■ H&D, a.s. = údaj tržeb je uveden bez výkonů
maloobchodní sítě dceřiné společnosti Oděvy Hradec Králové a.s., dále bez výkonů obchodní sekce Home design a bez tržeb ze služeb ■
Clinitex s.r.o. = v žebříčku za rok 2015 chybně uveden údaj tržeb 182 mil. Kč, ve skutečnosti dosáhli 80,92 mil. Kč

Zdroj: ATOK – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Foto Pixabay
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jemská firma je jedním z předních světových
výrobců netkaných textilií, používaných zejmé-
na na trhu osobních hygienických výrobků. 
V top-ten pořadí, tedy mezi prvními deseti
podniky, se objevilo osm (!) výrobců technic-
kého textilu, jen Nová Mosilana a Pleas se
pohybují v oboru tradičního textilu. Také z to-
ho je vidět, jak důležitou položku hraje v naší
branži technický textil. Z 31 uvedených textil-
ních firem meziročně zaznamenalo nárůst
tržeb 16, sedm nahlásilo pokles a osm jsme
nově zařadili.

Oděváři se snaží
Jak již jsme uvedli, pořadí na prvních místech
u oděvních firem se také výrazně nezměnilo,
jen Tonak a.s. se po roce vrátil na první místo.
Tento výrobce pokrývek hlavy byl premiantem
již v roce 2014, nyní o pouhý milion korun
předběhl a.s. Blažek Praha. Je přitom zajíma-
vé, že oba tito výrobci zaznamenali loni mezi-
roční pokles svých tržeb, i když v obou přípa-
dech šlo o zanedbatelnou částku. Na třetím
místě se opět umístila třebíčská Altreva, vý-
robce ochranných a pracovních oděvů. Z 22

uvedených firem jich 12 zaznamenalo nárůst
tržeb, šest pokles a čtyři jsme uvedli poprvé. 
Redakce i ATOK si váží toho, že tuzemské fir-
my tento žebříček, který sestavujeme jako je-
diní v zemi, berou vážně a ochotně nám dodá-
vají své údaje. Díky tomu je počet uvedených
firem v obou žebříčcích rekordní: V textilní
části máme uvedeno 31 firem, v oděvní 22.
Připomínáme jen, že do pořadí textilek byly
zařazeny jen společnosti s tržbami 200
mil. Kč a více, do pořadí oděvářů pak firmy
s tržbami nad 30 mil. Kč. Michal Korol

Broumov – Jedna z firem, které zazname-
naly pokles v žebříčku tržeb českých textil-
ních podniků, který otiskujeme na vedlejší
straně, je VEBA a.s. Broumov. V roce
2016 tento podnik utržil 786 milionů ko-
run při 873 zaměstnancích. V roce 2015
to ale bylo 1 267 mil. Kč při 1 016 za-
městnancích a rok předtím VEBA utržila
rekordních 2 160 mil. Kč při 1 250 za-
městnancích. „Co se stalo?“ – to byla
otázka, kterou Svět textilu & obuvi položil
Ing. Josefu Novákovi, předsedovi předsta-
venstva a generálnímu řediteli Veby. 
„Již formulování podnikatelského záměru
a obchodně finančního plánu pro rok 2016
bylo krajně nesnadné, neboť od 2. pololetí
roku 2014 vypukla na hlavních západoafric-
kých trzích prodejní krize, která se v 1. po-
loletí 2016 ještě výrazně prohloubila,“ na-
psal nám Ing. Novák a pokračoval: „Tím by-
la přerušena řada předchozích let prodejní
konjunktury, v jejímž závěru se velcí afričtí
distributoři a obchodníci s africkým broká-
tem překoupili, naakumulovali enormní
množství zboží ve všech fázích realizačního
procesu a zásadně omezili nové nákupy. 

2016: druhý krizový rok 
Rok 2016 se tak stal druhým krizovým ro-
kem v řadě, jehož spodní úvrať se projevila
v 1. pololetí roku 2016. Začal postupně sláb-
nout vliv některých krizových faktorů, např.
epidemie eboly, nízké a klesající ceny energe-
tických a alimentárních surovin se stabilizova-
ly a vykázaly prozatím mírný trend k růstu,
dočasně byly potlačeny i projevy a důsledky is-
lamistického terorismu (Mali – Azawad; Nigé-
rie – Boko Haram). VEBA dále v 1. pololetí
2016 pokračovala v implementaci opatření

směrujících k minimalizaci nákladů a k zajiště-
ní finanční průchodnosti roku 2016, včetně
snižování počtu pracovníků a omezování výro-
by. VEBA rovněž dosáhla dohody s financující-
mi institucemi a bankami o restrukturalizaci
splácení půjček s horizontem roku 2017. Od
prodejních sezon roku 2016 – muslimských
svátků Ramadan a Tabaski – se začala proje-
vovat postupná změna v náladách relevant-
ních západoafrických trhů směrem k regis-
traci nových poptávek v souvislosti se změ-
nou struktury spotřebitelských preferencí
a se změnami na straně nabídky. Někteří tra-
diční západoevropští konkurenti, zejména ně-
mečtí – Hupeden, Dierlg, Bauer a jejich sub-
dodavatelé – pocítili problémy krize 2015–
2016 natolik, že museli výrazně omezit své
aktivity v západní Africe a tím uvolnit určitý ko-
merční prostor pro dvojici vedoucích značek
Getzner – VEBA.

Změna poptávky
Současně se nová poptávka soustředila –
v reflexi vývoje spotřebitelských preferencí –
na doposud minoritní šíři tkaniny 160 cm.
Do roku 2016 byla v podstatě univerzální ší-
ří afrického brokátu šíře 140 cm, i když 
VEBA přišla s šíří 160 cm již před řadou let
jako první dodavatel do západní Afriky. Tepr-
ve v roce 2016 se tento trend rozšířil ma-
sově a je pravděpodobné, že roli univerzální
šíře bavlněných brokátů převezme – již od
roku 2017 – šíře 160 cm. Na tuto změnu
je a. s. VEBA dobře připravena a příslušné
kapacity rozšiřuje již od 2. pololetí 2016

a bude v tom pokračovat i v roce 2017. 
VEBA přikročila v krizových letech k realizaci
úsporných opatření ve všech oblastech
a k přípravě diverzifikačních projektů – pro-
duktových inovací i regionálních diverzifikač-
ních aktivit – jak v rámci Afriky, tak na arab-
ských, evropských aj. trzích. Jako velmi efek-
tivní se projevily marketingové kampaně za-
měřené na podporu a reklamu značky VEBA.
Do roku 2017 tak firma a značka VEBA vstu-
puje jako respektovaná a vyhledávaná. 

2017: očekáváme 
významné zvýšení tržeb
Na základě vývoje zakázkového krytí pro 
1. pololetí 2017 považujeme krizi let 2015–
2016 za odeznělou. Jejím vlivem budou ješ-
tě pokračovat výprodeje zásob u některých
distributorů a zákazníků. To se týká přede-
vším šíře 140 cm, takže v tomto segmentu
očekáváme oživení až v roce 2018. Pro rok
2017 plánuje a. s. VEBA zvýšení hmotné vý-
roby a tržeb cca o 50 % oproti roku 2016,
což povede ke stabilizaci společnosti a její
dodavatelské pozice. Společnost zpracovala
na základě nových znalostí o situaci na 
trzích a u našich evropských konkurentů
střednědobý podnikatelský výhled. Ten na
horizontu let 2020–2021 otevírá možnost
masívního oddlužení firmy a zvýšení její fi-
nanční nezávislosti. Růst výroby a výkonů
v příštích letech těží i z disponibilních strojo-
vých (tkalcovských a úpravárenských) kapa-
cit, kam společnost investovala prioritně
zdroje již před rokem 2015.“

Ing. Josef Novák, předseda představenstva a.s. VEBA Broumov

JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE KRIZE JE JIŽ ZA NÁMI!

Ing. Josef Novák
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Jak funguje RFID? Pomocí rádiového signálu
lze speciální čtečkou identifikovat zboží na
dálku, aniž by bylo nutné se jej přímo dotýkat
a prohlížet. Odpadá nákladné skenování jed-
notlivých kusů zboží prostřednictvím čáro-
vých kódů. Využití RFID v módním obchodě
se stále víc prosazuje, protože dokáže velmi
jednoduše a spolehlivě poskytovat přehled
o stavu zboží. Díky této technologii lze ve vel-
mi krátké době zkontrolovat zboží při přejím-
ce i výdeji, zjišťovat aktuální stav zásob v ob-
chodě a ve skladu a vyvarovat se chybám
v dodávkách i zamezit krádežím. 

Krádeže v obchodech 
a inventurní rozdíly
Podle studie Inventurní rozdíly 2016, kterou
vydal EHI Retail Institut, byly při inventurách
v německém maloobchodě za rok 2015 zjiš-
těny rozdíly ve výši 4 mld. EUR, přičemž nej-
větší podíl na ztrátách měly krádeže v obcho-
dech (55 %). Experti odhadují, že z toho při-
padlo na krádeže způsobené zákazníky 2,24
mld. EUR, na ztráty zboží způsobené zaměst-
nanci cca 810 mil. EUR a na dodavatele
a servisní služby cca 340 mil. EUR. Zbylých
640 mil. EUR bylo zaviněno organizačními
nedostatky. Průměrné inventurní rozdíly činí
1 % tržeb. Studie uvádí i produkty, které se
nejvíc kradou. K největším ztrátám dochází

v hobbymarketech, drogeriích a módních ob-
chodech. V obchodech s oděvy patří k oblíbe-
ným cílům zlodějů kromě doplňků luxusní
dámské značky i funkční oblečení. Stále větší
profesionalita a organizovanost pachatelů
krádeží vyžaduje profesionální systémové ře-

šení na ochranu zboží zahrnující detekční
brány, snímače a čtečky RFID, kamerové sy-
stémy apod.

Využití technologie RFID
Pomocí RFID lze provádět kromě roční inven-
tury i kontrolní inventury podle aktuální potře-
by, třeba i několikrát denně, a mít tak stálý
přehled o stavu zboží. Využití technologie
RFID šetří čas i náklady a začíná se stále víc
uplatňovat v obchodech s módním obleče-
ním, které lze optimálně vybavit RFID etiketa-
mi. Módní řetězce, jako je např. Marc O’Polo,
mají své zboží již opatřené etiketami RFID z vý-
roby. Obchodníci, kteří vedou zboží různých
značek, jsou zatím k této technologii spíše re-
zervovaní, protože jen málo dodavatelů opa-
třuje své zboží RFID tagy. Dodatečné opatření
etiketami je časově náročné i finančně ná-
kladné. Náklady na čipy, které se většinou vší-
vají do oblečení a textilu již během výroby, jsou
u drobných kusů oblečení příliš vysoké a tudíž
nejsou ani zajímavé pro firmy nabízející vlastní
značky v nízkých cenových relacích. Testují se
však už RFID tiskárny, které vytisknou etikety
levně a přímo na místě. Je vysoce pravděpo-
dobné, že do budoucna technologie RFID na-
hradí dosud oblíbené čárové kódy. 

Přesné informace o stavu zboží 
pro zákaznický servis
Spotřebitelé již delší dobu využívají nákupy
prostřednictvím různých kanálů. Vyhledávají
na internetu informace o produktech nebo
zprávy o testech a zároveň se informují o po-
žadovaném zboží v místním specializovaném
obchodě. Multichannel Retail je tím, čím mo-
hou kamenné obchody v době digitalizace
konkurovat e-shopům. 
„Velkou předností stacionárního maloob-
chodu je, že může zboží ihned poskytnout,“

Ochrana zboží a inventury 

ŘEŠENÍ POMOCÍ
TECHNOLOGIE RFID
js Praha – V módním obchodě hodně záleží na rychlosti a pružnosti, s jakou je zboží do-
stupné pro zákazníky. Pokud není správné zboží ve správném okamžiku na správném mís-
tě v obchodě k dispozici, vede to k tomu, že zákazník odchází zklamaný a možná ho to
i odradí od dalších nákupů. Proto jsou nezbytné pravidelné kontroly zásob. Krátké cykly
kolekcí, rozmanitost módního zboží a rychle se měnící trendy však kladou velké nároky na
logistiku a inventarizaci. Ze současných technologií se nabízí využití RFID (Rradio Frequen-
cy Identification), které může významně přispět k získání přehledu o stavu zásob a efektiv-
ně zvýšit proces inventarizace. Obávané inventury jsou s pomocí nových technologií po-
měrně snadné, pokud se ví, jak na ně.

Aplikace Evolve-Store EAS 
pro inventuru v reálném čase

Detekční brána Evolve Exclusive
Integrovaná etiketa RFID 
pro zjišťování dostupnosti zboží
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vysvětluje Dominik Brosch ze společnosti
Checkpoint Systems. „Když například někdo
potřebuje okamžitě sehnat společenský ob-
lek na dnešní večer, těžko jej pořídí v interne-
tovém obchodě. Znamená to však i stoupají-
cí nároky na maloobchodníky, aby měli přes-
né informace o stavu zboží a jeho dostup-
nosti. Zde se přidává do hry technologie
RFID. Zákazníci očekávají informace o sku-
tečné dostupnosti zboží v reálném čase.“
Podle zprávy Omnichannel Retail Index, kte-
rou vypracovala americká National Retail 
Federation, dává 74 % zákazníků přednost
nákupu v obchodě, o kterém dopředu vědí,
že mají požadované zboží na skladě, a do ta-
kového obchodu se pak i rádi vracejí. 

Další možnosti využití
Tyto technologie poskytují další možnosti vy-
užití, včetně analýz, které kusy oblečení se
odnášejí do kabin, které se dostanou k po-
kladně, které zůstávají ležet apod. „Tyto úda-
je jsou základem pro sortimentní politiku, od-
povídající prezentaci zboží a plánování mar-
ketingu,“ konstatuje Uwe Hennig z firmy 

Detego, která takové řešení aplikovala
v newyorské pobočce firmy G-Star. „Perso-
nál je oproštěn od manuální inventarizace
zboží a může se věnovat jen zákazníkům. Zá-
roveň je schopný podat informace, kde je ur-
čité zboží k dispozici, nebo jej zákazníkovi
ihned rezervovat. Tím se zvyšují i tržby ob-
chodu. Například tzv. fixní čtečky nebo sní-
mače umístěné na stropě umožňují prová-
dět plně automatizovanou inventuru zboží ví-
cekrát za den podle potřeby. S přesnými in-
formacemi o stavu zboží mohou manažeři
správně rozhodovat o dodatečných objed-
návkách, analytici mohou odvozovat nákupní
trendy, rychleji reagovat na dodávky žádané-
ho zboží, udržovat optimální zásoby ve skla-
dech apod.“ 

Outsourcingové inventury
Je možné také využívat služby profesionálních
firem specializovaných na inventury zboží
a majetku. Průkopníkem v outsourcingu in-
ventur v ČR, na Slovensku a v dalších evrop-
ských zemích je firma Dantem. „Podle potřeb
klientů provádíme inventury zásob v maloob-

chodních prodejnách jakéhokoli druhu a veli-
kosti,“ vysvětluje Petr Adámek, výkonný ředi-
tel firmy Dantem. „Využíváme nejmodernější
technologie, včetně bezdrátového přenosu
dat, inventuru dokážeme provést během ně-
kolika hodin, obvykle po zavírací době. Data
zpracováváme elektronicky, výsledky jsou
k dispozici okamžitě po dokončení inventury.
Výhodou této služby je přesnost a rychlost,
nezávislost a nestrannost, nulové náklady na
technické vybavení prodejny.“ Pokud by klient
z nějakého důvodu nechtěl využít úplnou out-
sourcingovou inventuru, pak má na výběr za-
jímavou alternativu – tzv. asistovanou inventu-
ru zboží, při které klient pro samotnou inven-
turu využívá své pracovníky a firma Dantem
poskytuje vybavení, metodiku a management
inventury. Inventuru zastřešuje jeden či více
zkušených inventurních manažerů, kteří pro-
vedou zaškolení inventurních pracovníků klien-
ta a provádějí systematické kontroly jejich
práce. Součástí služby je pronájem veškeré-
ho vybavení v rozsahu potřebném pro prove-
dení inventury.

Foto: Checkpoint Systems

inzerce

Čtečka RFID na zjišťování
dostupnosti zboží Tvrdé etikety Checkpoint EAS

Textilní etiketa RFID
s návodem o údržbě výrobku
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Zlín – Reklamační řízení je nemilou záleži-
tostí jak pro obchodníka, tak i pro zákazní-
ka. Pomineme-li skutečnost, že se dnes zá-
kazníci snaží reklamovat cokoliv, co se jim
na obuvi či jiném zboží nelíbí, tak přece jen
je nutné dodržovat při vyřizování reklamací
na maloobchodě určité zásady, které zákon
prodávajícím, ale i spotřebitelům ukládá.

Naše legislativa nezná pojem „reklamační
řád“. Tento dokument, který má ale v klasické
kamenné maloobchodní prodejně vyvěšen
snad každý prodávající, je zpracováván na zá-
kladě příslušných ustanovení Zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Tato forma informování spotřebitele o pod-
mínkách, za jakých může obuv či jiné zboží re-
klamovat, se jeví jako nejvhodnější. 
Již při prodeji je vhodné zákazníka
informovat zejména také o účelo-
vosti a specifických vlastnostech
obuvi, včetně doporučení pro její
ošetřování a údržbu, aby se přede-
šlo reklamacím z těchto důvodů.
I když jsou k obuvi připojeny podrob-
né informační letáčky od výrobců, je
dobré zákazníka o základních vlast-
nostech a specifikách obuvi informo-
vat i ústně s doplněním, že podrobněj-
ší informace jsou k obuvi přiloženy.
Pro zákazníka je důležité, aby měl od-
povídající informace v době nabídky, tj.
tehdy, kdy se rozhoduje pro koupi. Na
žádost kupujícího dále prodávající po-
tvrdí v písemné formě, v jakém rozsa-
hu a po jakou dobu trvají jeho povinnos-
ti v případě vadného plnění. Nebrání-li
tomu povaha věci, lze uvedené potvrze-
ní nahradit dokladem o zakoupení věci obsa-
hujícím potřebné údaje.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, te-
dy pokud kupující reklamuje, je prodávající
povinen vydat kupujícímu, který je spotřebite-
lem, písemné potvrzení o tom, kdy spotřebi-
tel právo uplatnil, co je obsahem reklamace
a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel
požaduje. Důležitá je také skutečnost, že
v provozovně musí být po celou provozní do-
bu přítomen pracovník pověřený vyřizováním
reklamací. 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady
(reklamaci), která se vyskytne u spotřebního
zboží, tedy i u obuvi nebo oděvů, v době 24
měsíců od převzetí. Přičemž projeví-li se va-
da v průběhu prvních šesti měsíců od pře-
vzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí – průkazní povinnost je v této době
na straně prodávajícího. Právo z odpověd-
nosti za vady lze uplatnit pouze u vad, za kte-
ré prodávající kupujícímu odpovídá.

Za vadu, za kterou prodávající odpovídá,
nelze považovat případy, kdy:
■ kupující vadu sám způsobil,

■ u věcí prodávaných za nižší cenu pro vadu,
pro kterou byla sjednána nižší cena, jestli-
že kupující o této vadě věděl před převze-
tím věci,

■ opotřebení věci způsobené jejím obvyklým
užíváním;

■ a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

Kupující je povinen prokázat oprávněnost své-
ho nároku na uplatnění reklamace u prodáva-
jícího. Vedle vytknutí vady je tedy povinen pro-
kázat, že reklamuje u správného prodávající-
ho či osoby určené k provedení opravy v rám-
ci práva z vadného plnění a v zákonem
stanovené době. To lze prokázat nejlépe pro-
dejním dokladem či písemným potvrzením
rozsahu a doby trvání povinností prodávající-
ho v případě vadného plnění, popř. dokladem
o poskytnutí záruky za jakost apod. 

Zde si musíme uvědomit, že nelze reklamace
paušálně zamítat jen se zdůvodněním, že ku-
pující neuplatnil reklamaci včas. Musíme vždy
uvést, co tímto svým jednáním kupující způso-
bil. Pokud pokračoval v používání obuvi s pro-
kazatelnou vadou, došlo v důsledku tohoto
jednání k její celkové devastaci a poškození.
Znemožnil tak prodávajícímu např. provést
bezplatnou záruční opravu, na kterou měl zá-
konný nárok. Kupující by tedy měl reklamovat
bez zbytečného odkladu, nicméně i poslední
den zákonné lhůty je prodávající povinen jeho
reklamaci přijmout a vyřídit.
Zákon dále říká, že má-li věc při převzetí va-
dy (potažmo tedy i v prvních šesti měsících),
může kupující požadovat i dodání nové věci
bez vad, pokud to není vzhledem k povaze va-
dy nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze
součásti věci, může kupující požadovat jen
výměnu součásti; není-li to možné, může od-
stoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem
k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu
odstranit bez zbytečného odkladu, má kupu-
jící právo na bezplatné odstranění vady. Prá-
vo na dodání nové věci nebo výměnu součás-
ti má kupující i v případě odstranitelné vady,

pokud nemůže věc řádně užívat pro opakova-
ný výskyt vady po opravě nebo pro větší po-
čet vad. V takovém případě má kupující i prá-
vo od smlouvy odstoupit.
Je-li kupující spotřebitelem, prodávající nebo
jím pověřený pracovník rozhodne o reklama-
ci ihned, ve složitých případech do tří pra-
covních dnů. Do této lhůty se nezapočítává
doba potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace, včetně odstranění vady, musí
být vyřízena také bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění re-
klamace, pokud se prodávající se spotřebite-
lem nedohodne na delší lhůtě. Po marném
uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na
dodání nové věci nebo právo odstoupit od
smlouvy, případně může požadovat slevu. 
Za vyřízení reklamace se považuje až podání

informace o vyřízení reklamace
prodávajícím spotřebiteli v soula-
du s nálezem Ústavního soudu
č. III. ÚS 2983/08 ze dne 10.
11. 2009. V praxi je tedy nutné
si vzít od spotřebitele e-mailový
nebo mobilní kontakt, abychom
mohli spotřebitele včas informo-
vat o způsobu vyřízení jeho rekla-
mace. Datum a způsob podání
informace spotřebiteli si musí
prodávající poznačit na rekla-
mační lístek, dalším datem pak
zde bude datum převzetí vyříze-
né reklamace kupujícím. Pocho-
pitelně první uvedené datum na
reklamačním lístku je datum
přijetí reklamace. Prodávající je
vždy povinen vydat spotřebiteli
písemné potvrzení o datu

a způsobu vyřízení reklamace, včetně po-
tvrzení o provedení opravy a době jejího trvá-
ní, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.
Spory vzniklé v souvislosti s reklamačním ří-
zením by měly být přednostně řešeny v rám-
ci existujících systémů mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, v ostatních přípa-
dech je k řešení těchto sporů příslušný
soud. Podle § 14 zákona o ochraně spotře-
bitele má prodávající informovat jak na staci-
onárních provozovnách, tak na internetu
o subjektu mimosoudního řešení spotřebitel-
ských sporů, který je pro daný typ výrobku či
služby věcně příslušný. Informace musí za-
hrnovat též internetovou adresu tohoto sub-
jektu. Doporučujeme proto prodávajícím vy-
věsit na prodejně vedle reklamačního řádu
následující informaci:
Pro mimosoudní řešení spotřebitelských
sporů vzniklých ze smluv uzavřených se
spotřebiteli je příslušná Česká obchodní
inspekce. Bližší informace, včetně for-
muláře pro podání návrhu, lze najít na
adr.coi.cz.

PhDr. Vlasta Mayerová,
Česká obuvnická a kožedělná asociace

Reklamace v maloobchodě 

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT

Foto Pixabay
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Brno – Bytový textil je nedílnou součástí všech interiérů, ať už by-
tových či veřejných. Má nejen svoji nezanedbatelnou estetickou
funkci, ale také funkci ochrannou proti povětrnostním vlivům
a funkci pro zateplení. Pomocí jednotlivých prvků zařizujeme své
domovy a tvoříme si tak své prostředí pro život. Bytové textilie
podléhají také z velké části módnosti, která jde ruku v ruce s vý-
vojem nových technologií.

Pod pojmem bytové textilie dnes rozumíme textilní podlahové krytiny,
koberce, záclony, závěsové a dekorační textilie, textilní tapety, potaho-
vé textilie, lůžkoviny a ložní povlečení, stolové a kuchyňské textilie
a ostatní textilie pro domácnost. Veškeré textilie by měly být hygienic-
ké, zdravotně nezávadné, s jednoduchou údržbou. Široký sortiment
bytového textilu musí splňovat řadu požadavků, které jsou na textilie
kladeny. Tyto požadavky vyplývají zejména z účelu jejich použití, chara-
kteru vlastností, pro které je výrobek určen a funkčního řešení bytové-
ho nebo veřejného interiéru.

Textilie chrání soukromí
U interiérových textilií, jakými jsou závěsy a záclony, nesmíme opo-
menout jejich funkci tlumení hluku, zlepšení akustických vlastností,
zastínění či úplnou nepropustnost pro sluneční světlo a v neposlední
řadě tepelně izolovat. Nelze také opomenout základní funkci, a to
ochranu soukromí v závislosti se znemožněním pohledu z exteriéru
do místnosti.
Potahové textilie na čalounických výrobcích mají velký vliv na celkový
vzhled a působení interiéru. U správně vybrané textilie nezáleží pouze
na jejím designu, ale je důležité, aby byla příjemná na omak, trvanlivá,
zdravotně nezávadná, snadno udržovatelná s dalšími užitnými vlast-
nostmi, které tak zvyšují komfort uživatele.

Pozor na požáry!
V Evropě je věnována velká pozornost vývoji nových nehořlavých vláken
a jejich úprav zabraňujících hoření z důvodu vysokého výskytu požárů.

Textilie jsou často právě tou první věcí, která se vznítí při požárech,
a mohou být také příčinou šíření plamene a uvolňování nebezpečných
zplodin při hoření.
Pro zkoušení snadného zapálení a hořlavosti potahových textilií a celé-
ho čalouněného nábytku jsou vypracovány metodiky dle norem ČSN
EN 1021-1 a ČSN EN 1021-2. Tato zkouška hořlavosti vychází z těch
nejzákladnějších požadavků, a to odolnost vůči zdroji zapálení doutna-
jící cigaretou a odolnost vůči zdroji zapálení plamene zápalky.
Textilní zkušební ústav ve spolupráci s Cechem čalouníků a dekoratérů
provádí v rámci udržitelnosti projektu č. CZ.1.07/3.2.04/02.0006
GG OPVK Jihomoravského kraje Vzdělávání pro zvýšení konkurence-
schopnosti, produktivity a zaměstnatelnosti a zlepšení kvality ergono-
mických a zdravotních vlastností nábytku a bytového textilu pořádá
pravidelné semináře sedmi zpracovaných modulů – Materiály, Design,
Ergonomie a zdraví, Normy a zákony, Zkušebnictví, Reklamace, Pro-
dej nábytku a potahových materiálů. Semináře jsou dostupné pro ši-
rokou veřejnou, ale také pro odborníky, a to díky své vyváženosti a ak-
tuálností v oboru přinesou posluchači bohaté zkušenosti v profesní
a osobní činnosti. Více o projektu a otevřených seminářích se dozvíte
na stránkách www.tzu.cz nebo www.cech-cal.eu.

Ing. Vítězslav Gaja, PhD., 
Textilní zkušební ústav, s.p.

Václavská 237/6, 603 00  Brno
www.tzu.cz

inzerce

Textilní zkušební ústav, s.p. Brno
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Praha – Společnost ManpowerGroup 
Česká republika zveřejnila výsledky prů-
zkumu ManpowerGroup Index trhu práce
pro druhé čtvrtletí roku 2017.

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index 
trhu práce pro druhé čtvrtletí 2017 byla všem
účastníkům vybraného reprezentativního vzor-
ku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka:
„Jak očekáváte, že se změní celkový počet
zaměstnanců ve vaší společnosti v násle-
dujícím čtvrtletí do konce června 2017
v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
ManpowerGroup má pro Českou republiku
k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jeli-
kož průzkum v ČR se provádí již pět let), která
eliminují dopad sezonních výkyvů v datech tý-
kajících se náborových aktivit. Tisková zpráva
uvádí všechna data sezonně neočištěná. 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
druhé čtvrtletí 2017 optimistické náborové
plány. 8 % zaměstnavatelů očekává nárůst
počtu pracovních sil, 2 % předpovídají sníže-
ní počtu pracovních sil a 86 % zaměstnava-
telů nepředpokládá žádné změny. Na základě
těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce
pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí
2017 hodnotu +6 %.
„Během posledních dvou let se trh práce
změnil, a to ve prospěch uchazečů o zaměst-
nání. Nezaměstnanost v ČR je nejnižší v Evro-
pě, poptávka po zaměstnancích výrazně pře-
vyšuje nabídku a ve velkých městech a prů-
myslových oblastech je kritický nedostatek
vhodných pracovníků. Aktuální výsledky Man-
powerGroup index trhu práce jsou nejopti-
mističtější předpovědí pro druhé čtvrtletí za
celou historii průzkumu v ČR od roku 2008
a náborový optimismus panuje ve všech sek-
torech kromě zemědělství. Mezi nejhůře ob-
saditelné pozice už nepatří pouze specializo-
vané technické profese, ale firmy nemohou
najít dostatek výrobních dělníků a skladníků,“
řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitel-
ka ManpowerGroup Česká a Slovenská re-
publika. 

Porovnání organizací podle velikosti
V tomto čtvrtletí se očekává nárůst náboro-
vých aktivit ve všech čtyřech kategoriích pod-
niků podle velikosti. Zaměstnavatelé velkých
společností hlásí nejsilnější aktivní náborové
prostředí s Čistým indexem trhu +24 %.
Střední podniky předpovídají náborové plány
s Indexem +12 % a malé podniky +10 %. Za-
městnavatelé v mikropodnicích hlásí skrom-
nější náborové prostředí s Indexem +5 %.

Porovnání dle odvětví 
Zaměstnavatelé v devíti z deseti odvětví před-
povídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování
počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové
prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvě-
tví Doprava, skladování a komunikace s čis-
tým indexem trhu práce +17 % a Stavebnic-

tví s indexem +14 %, dále Výroba a rozvod
elektřiny, plynu a vody +11 %. Čistý index tr-
hu práce ve výši +7 % hlásí Velkoobchod
a maloobchod, Těžba nerostných surovin
a Zpracovatelský průmysl. Pokles počtu pra-
covních sil očekávají zaměstnavatelé v odvě-
tví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov
s Indexem -7 %.

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech
očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pra-
covních sil. Příznivé náborové prostředí hlásí
Morava s čistým indexem trhu práce +14 %.
Zaměstnavatelé v Čechách očekávají náboro-
vé plány s hodnotou Indexu +4 % a v Praze
+1 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím
se index zvýšil ve dvou ze tří regionů. Index na
Moravě výrazně posílil o 14 procentních bodů
a v Praze o 3 procentní body. Náborové plány
v Čechách zůstávají relativně nezměněny.

Globální pohled
Výsledky průzkumu pro druhé čtvrtletí ukazu-
jí, že zaměstnavatelé ve 39 ze 43 zemí oče-
kávají různou míru nárůstu počtu pracovních
sil. Nabídka pracovních příležitostí zůstává
podobná jako v předchozím čtvrtletí a vypa-
dá to, že zaměstnavatelé ve většině zemích
a oblastech jsou spokojení se současnou
úrovní počtu zaměstnanců, případně plánují
mírné zvýšení a sledují vývoj na trhu. 
Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaměst-
navatelé v 17 ze 43 zemí a oblastí očekávají
posílení náborových plánů, v 15 snižování
a v 11 beze změny. 
Ve srovnání se stejným obdobím předchozí-
ho roku hlásí mírný nárůst počtu pracovních
sil zaměstnavatelé ve 25 zemích a oblas-
tech, pokles v 14 a beze změny zůstává ve
třech. Nejsilnější Index hlásí Tchaj-wan, Ja-
ponsko, Slovinsko a Indie, nejslabší Brazílie,
Itálie, Belgie a Švýcarsko.

ManpowerGroup Index trhu práce pro 2. Q 2017

FIRMY NABÍRAJÍ STÁLE VÍCE
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Praha – Jak má postupovat zaměstnanec,
když chce ukončit pracovní poměr? Co
když dostal lepší nabídku jinde, jak rozvá-
zání urychlit? Kdy může zaměstnanec
z práce odejít na hodinu?

Dohoda o rozvázání 
pracovního poměru 
Dohoda je nejjednodušší prostředek ukonče-
ní pracovního poměru. Pozor však na pojem
„výpověď dohodou“. To je nesmyslný a ma-
toucí výraz. Nic takového ve skutečnosti ne-
existuje. Pracovní poměr lze ukončit buď jed-
nostranným rozhodnutím (výpověď), nebo
oboustrannou dohodou.
Dohoda je velmi flexibilní, zaměstnanec a za-
městnavatel se v ní můžou dohodnout na
konkrétním termínu ukončení spolupráce
(třeba hned v den podpisu), na předání agen-
dy či na výši odstupného a naložením ze zby-
lou dovolenou. 
Ze zákona však i při ukončení pracovního po-
měru dohodou při nadbytečnosti zaměst-
nance náleží minimální odstupné jako při vý-
povědi. Naopak u dohody hrozí, že bude
drobně krácen nárok na podporu v neza-
městnanosti. 

Výpověď
Výpověď je na rozdíl od dohody jen jedno-
stranným jednáním. Je však vždy nutné po-
dat ji písemně s vlastnoručním podpisem.
Nedoporučujeme zejména spoléhat na pou-
hé nepotvrzené předání z ruky do ruky. Doru-
čení výpovědi je potřeba prokázat. Nejlepší je
tedy výpověď podat osobně a nechat si záro-
veň u zaměstnavatele potvrdit její kopii pod-
pisem a razítkem (postačí na podatelně). 
Druhá možnost je poslat výpověď doporuče-
ně poštou. Je potřeba si pečlivě schovat po-
dací lístek. 
Na vlastní text výpovědi není žádný přede-
psaný vzor či formulář. Mělo by z ní být jas-

né, kdo ji dává, komu a kdy. Důvod výpovědi,
tedy proč chce zaměstnanec odejít, uvádět
nemusí. 
Jak dlouho po podání výpovědi musí zaměst-
nanec zůstat v práci? Co když už má domlu-
vené nové místo?
Výpovědní doba je zpravidla dvouměsíční.
V pracovní smlouvě může být sjednána i delší,
nikdy ne kratší. Začíná prvním dnem kalendář-
ního měsíce následujícího po doručení výpově-
di a končí uplynutím posledního dne příslušné-
ho kalendářního měsíce. Pokud tedy dáte vý-
pověď např. 31. 5., tak skončí výpovědní doba
31.7. Pokud by byla doručena o den později,
skončí až 31. 8. Určité výjimky pak může způ-
sobit např. nemoc zaměstnance. 
Zaměstnanec by měl výpovědní dobu do-
držet. Pokud chce jít dříve, měl by tedy výpo-
věď dát včas, a to i tehdy, když ho třeba za-
městnavatel od toho zrazuje a nabízí jednání
o lepších podmínkách. Výpověď je totiž vždy
možné dohodou zrušit, takže se tím zaměst-
nanec o nic nepřipravuje a může jednat dál.
Druhou možností je uzavřít v této situaci do-
hodou s bližším termínem rozvázání pracov-
ního poměru, ale s tím musí zaměstnavatel
souhlasit. 
Pokud by zaměstnanec odešel bez svolení
zaměstnavatele dříve, vystavuje se riziku, že
po něm zaměstnavatel bude požadovat ná-
hradu škody (např. nedokončený projekt pro-
dražil náklady na externisty, stála výrobní lin-
ka atd.). Zaměstnavatel by to však musel
velmi dobře prokázat, včetně výše dané ško-
dy, nemůže ji tedy střelit od boku. 

Okamžité zrušení 
pracovního poměru
Zaměstnanec může pracovní poměr rozvázat
jednostranně a okamžitě (na hodinu) ze dvou
speciálních důvodů. Buď proto, že mu lékař za-
káže dál danou práci vykonávat (např. noční
vrátný již nesmí pracovat v noci), nebo mu za-
městnavatel přestane platit. 

Okamžité zrušení z důvodu nevyplácení mzdy
však není až tak okamžité. Teprve nedojde-li
k vyplacení mzdy zaměstnavatelem do 15
dnů po tomto termínu splatnosti, může za-
městnanec okamžitě zrušit pracovní poměr
a ještě mu vznikne nárok na odstupné. Kon-
krétně ve výši průměrného výdělku za dobu,
která odpovídá délce výpovědní doby sjedna-
né v pracovní smlouvě (tedy nejčastěji ve výši
dvou měsíčních příjmů).
Nemůže to však zvažovat neomezeně dlou-
ho. Zaměstnanec tak musí učinit do dvou
měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamži-
tému zrušení pracovního poměru dověděl,
a nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy
tento důvod vznikl.

Advokát radí

JAK MÁ ZAMĚSTNANEC
UKONČIT PRACOVNÍ POMĚR?

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz,
jehož prostřednictvím dochází
k poskytování dostupných
a flexibilních právních služeb
zejména v oblasti pracovního
práva, práva nemovitostí, převodů
vozidel, ale i dalších právních
oblastí. Právní služby poskytují
prostřednictvím tohoto webu
pouze advokáti.

Foto Pixabay
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Vídeň – Výstava pod názvem The Vulgar? Fashion Redefined, která se ko-
ná od 3. března do 25. června 2016 v Zimním paláci B,elvederu ve Vídni,
se věnuje kontroverznímu a zároveň poutavému námětu módního vkusu.

Proč vulgarita tolik děsí a zároveň přitahuje? Výstava zve k zamyšlení nad tím,
co je to dobrý vkus, co je příliš extravagantní, „vulgární“ a jak se hranice mezi-
tím neustále posouvají. To, čím se zpočátku opovrhovalo, se později přijímá
a navazuje se na to. Vkus je koneckonců věcí osobního názoru. „Vulgaritu“
v módě dokumentuje na stovce exponátů napříč pěti staletími, od renezance po
21. století. Objevují se modely proslulých návrhářů a firem, jako je Chloé, Dior,
Christian Lacroix, Lanvin, Moschino, Prada, Agent Provocateur, Vivienne
Westwood, Louis Vuitton a další. Kdo by měl chuť si dopřát nějaký model, může
si přímo v prodejně muzea zakoupit za 229 EUR koktejlové šaty Yves Saint Lau-
renta z 60. let, inspirované kolekcí Mondriana. Výstava je otevřena denně,
vstupné 9 EUR.

Vídeň

VÝSTAVA O VKUSU

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Vážená redakce,
chtěl bych vám poděkovat za to, že každoročně oceňujete osobnosti z textilní,
oděvní a obuvnické branže. Ti lidé, které vybíráte, si to většinou opravdu zaslouží.
Mám teď konkrétně na mysli paní Mgr. Martu Fojtíkovou, bývalou ředitelku Střed-
ní školy obchodně technické ve Zlíně. Té jste udělili ocenění na únorovém veletrhu
Styl a KABO v Brně a psali jste o ní v minulém vydání vašeho časopisu. Oceňuji
vše, o co se paní ředitelka zasloužila. V rozhovoru s ní mě však zarazila jedna vě-
ta: „(Ve škole) se osobně zasloužila o to, že po 12leté pauze byl na denním studiu
této školy opětovně otevřen učební obor obuvník.“ To, když jsem si přečetl, má-
lem to se mnou bacilo! My, ještě před pár lety taková obuvnická velmoc, se mu-
síme radovat, že jsme sehnali dva nebo tři kluky, co se chtějí vyučit obuvníkem!
Myslím, že naši politici (a nejen na ministerstvu školství) pořádně zaspali. Vždyť,
kdo nám bude spravovat boty? Kdo je bude vyrábět? Kdo navrhovat? To jsme se
opravdu už naprosto vzdali a budeme boty nakupovat v zahraničí a když se rozle-
pí, tak je prostě vyhodíme? Věřte, je mi z toho nedobře... Martin S., Přerov

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str. 2 ), ETKA (str. 5), Gallery a Gallery Shoes (str. 7), 
Hong Kong Fashion Week (str. 11), WICO B.G.M. (str. 15), 
Dantem (str. 37), 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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