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Vážení čtenáři,
dne 10. května se konečně otevřely obchody
s textilem, oděvy a obuví. Stalo se to letos
vlastně poprvé. V rámci druhé vlny totiž vláda
zakázala maloobchodní prodej již koncem října
2020. Naposledy se všechny obchody otevře-
ly v rámci předvánočního rozvolnění zhruba na
tři týdny v prosinci. 
No, kdo by čekal, že se po současném otevření
obchodů „něco“ hned změní, byl zklamán. Ne-
nastal – tak trochu i očekávaný – hon po ob-
chodech, nikdo ze zákazníků nečekal frontu
v brzkých ranních hodinách. Obchody se ote-
vřely – a žádný velký boom jsme nezaznamena-
li. Čím si to vysvětlit? Podle některých lidí
z branže je to prý tím, že za se dlouhé měsíce
uzavření obchodů silně zpřetrhaly vazby mezi
dodavateli a odběrateli. Obchodníkům vesměs
zůstaly plné sklady zimního a jarního zboží, kte-
ré se nemohlo prodávat. Navíc mnohé obcho-
dy, především v menších obcích a městech,
dlouhotrvající zákaz prodeje nevydržely a ani už

neotevřely. Lidé jsou prý unaveni a mají všeho
dost. O to více však potěší slova těch, kteří se
nevzdávají. „Vydrželi jsme i horší časy“ napsal
nám obchodník z Ústí nad Labem a přidal vzpo-
mínku na povodně v roce 2013. „Vláda nám
trochu finančně pomohla a my jsme dokázali
přežít“ dodává zase majitel obchodu z Plzně.
Podobných mailů či telefonických vzkazů jsme
v poslední době dostali také poměrně dost. 
Jak jsem na tomto místě napsal již minule,
jsem rozený optimista. Fandím těm, kteří se
nevzdávají a snaží se žít a pracovat dál. Přede-
vším těm je určeno i toto vydání časopisu Svět
textilu & obuvi. Přinášíme v něm mj. nejnovější
trendy v dámské, pánské a dětské módě. Na
stranách 16–17 pak i rozhovor s Gabrielou Cí-
sařovou, ředitelkou projektů STYL a KABO
v Brně. A již na tomto místě musím dodat, že
ani v Brně se nevzdávají…
Držím všem odvážným palce.

Michal Korol,
šéfredaktor
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rhm Praha – Německá sportovní značka
Adidas se i nadále drží svého předsevzetí
a snaží se pomoci v boji s plastovým odpa-
dem. Poté, co byl začátkem roku uveden
do prodeje nový model tenisek Stan Smith
Primegreen, kde 50 % svršku tvoří recy-
klovaný materiál, představil Adidas ve
spolupráci s biotechnologickou společnos-
tí Bolt Threads model, který je vyroben
z obnovitelného mycelia – podzemních ko-
řenů hub. 

Společnost Adidas se v uplynulých měsících
zaměřila na ikonické tenisky Stan Smith.
Představila modely, které jsou určeny napří-
klad na golf nebo jsou opatřeny motivy po-
staviček od Walta Disneyho. Vedle designu
a střihového řešení, se návrháři snažili také
inovovat výrobní proces a pracovat s novými,
udržitelnými materiály. Vedle Stan Smith Pri-
megreen, který si drží tradiční zelenobílé
provedení, byl světu představen model, kte-

rý je vyroben z mycelia, tedy podzemních ko-
řenů hub.
Materiál Mylo, který je vytvořen z hub, je svý-
mi vlastnostmi velmi podobný klasické usni.
Je měkký a dostatečně pružný. Svršek obuvi
je tedy vytvořen z Myla, podešev je z přírod-
ního kaučuku. Nespornou výhodou je, že vý-
roba Myla, respektive růst mycelia, netrvá
déle než dva týdny. To by mohla být pro mód-
ní průmysl cesta, kterou by se do budoucna
společnosti vydaly. Vedle samotného benefi-
tu materiálu je navíc celý výrobní proces ma-
ximálně efektivní. Díky vertikální zemědělské
technice, lze prostor pro pěstování využít co
nejlépe.
Adidas dále uvádí, že se s materiálem dá
pracovat také z hlediska designu. Mylo může
mít nejen jakoukoliv barvu, ale také reliéf či
povrchovou úpravu. To umožňuje využít ho
v nejen na výrobu modelu Stan Smith, ale ta-
ké na další modely značky, které jsou v origi-
nálu vyrobeny z usně.

sf Zlín – Festival designu Zlín Design 
Week se letos konal v termínu od 7. do
14. května a odehrál se online z důvodu
pandemických restrikcí.

V rámci programu studentského festivalu
Zlín Design Week 2021 se uskutečnila, mi-
mo jiné i módní přehlídka, která ukázala di-
vákům mnoho různých pohledů a perspek-
tiv. Realizační tým oslovil nejen zajímavé
fashion designéry z Česka i zahraničí, jako
jsou například Ondřej Petr, Anežka Berec-
ková, Adéla Mitrengová nebo Barbara

Shevchuk, ale například i designéra, který
navrhnul a zhotovil světelnou instalaci. Ta
plnila funkci osvětlení mola, ale současně
fungovala také jako silný a propojující vizuál-
ní prvek.
Výhodou letošní podoby Zlín Design Weeku
je, že pokud jste nestihli termín prvního vy-
sílání, můžete se na záznam podívat na
youtubovém kanálu Zlín Design Weeku ne-
bo na webu www.zlindesignweek.com.
Posláním festivalu je vytvářet platformu pro
setkávání mladých designérů a firem.
Místo pro prezentaci, vyjádření a sdílení.

Představuje mladé talenty a čerstvý vítr
v designu. Soustředí se na nová témata
a myšlenky. Propojuje odborné konference
s výstavami a zábavným programem, pro-
střednictvím kterého seznamuje návštěvní-
ky se současnou designerskou tvorbou od
různorodých autorů a firem.
Projekt vznikl v roce 2015 jako impulz dvou
studentek designerských oborů Fakulty mul-
timediálních komunikací Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně. Ta projekt pořádá již šestým
rokem díky mezioborové spolupráci desig-
nu, marketingu, fotografie a audiovize.

Adidas

STAN SMITH MYLO

Zlín Design Week

SOUČÁSTÍ BYLA I FASHION SHOW

Foto: adidas.com
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rhm Praha – V průběhu tohoto roku
rozšířilo mnoho známých značek a mód-
ních domů svou nabídku o nový seg-
ment. Vedle pánských a dámských ko-
lekcí tak nově nabízí také oděvy pro děti
různých věkových kategorií. Na tento
krok měla vliv jak současná situace,
která odhalila odolnost dětského seg-
mentu, tak změny nákupního chování
a preferencí spotřebitelů.

Během let dochází k demografickým změ-
nám, s nimiž jsou spojené také změny ná-
kupního chování spotřebitelů. Společnosti,
které své zákazníky získaly na začátku jejich
produktivního věku, se aktuálně setkávají
s tím, že jejich věrní zákazníci nejenže mění
své priority, ale také nákupní zvyky. Mnoho
těchto zákazníků je aktuálně v té životní fázi,
že zakládají rodiny a stávají se rodiči. Pro
své děti chtějí nakupovat oblečení, které od-
povídá jejich estetice a zároveň rádi zůstá-
vají věrní značkám, které sami kupují. Mno-
ha módním společnostem se tak postupně
začínají otevírat nové možnosti, jak svou na-
bídku dál rozšiřovat. 

V uplynulých měsících představila svou
dětskou kolekci například americká značka
Fear of God, která přesně kopíruje styl
a estetiku svých dámských a pánských ko-
lekcí. Takzvaná řada Essentials nabízí zá-
kladní kousky v neutrálních tónech, které
jsou k dostání jak pro dospělé, tak pro dě-
ti. Rodiče tak mohou koupit oblečení přes-

ně podle jejich vkusu, popřípadě se obléci
stejně a vytvořit pro své dítě takzvaný mi-
ni-me look. 

Zákazníci se budou vracet
Kanadský futurista Doug Stevens, zabývající
se vývojem maloobchodu, říká, že je vstup
na trh s dětskou módou velmi atraktivní, je-
likož dětské oblečení není tak trvanlivé. Děti
nejen že rostou, ale také si oblečení často
sami zničí. Z toho důvodu lze předpokládat,
že se budou zákazníci vracet ke značkám
častěji. O větší atraktivitě trhu nasvědčuje
také fakt, že ačkoliv pandemie zasáhla mód-
ní odvětví velmi tvrdě, očekává se, že se
prodeje a tržby firem velmi rychle vrátí do
situace, jaká byla na začátku roku 2020.
Segment s dětskou módou se tedy zdá být
relativně odolný. Podle reportu od společ-
nosti Fortune Business Insight byla v roce
2019 velikost trhu s dětským oblečením
62 miliard amerických dolarů. Odhady jsou
takové, že by tento segment mohl do roku
2027 dosáhnout velikosti 82,54 miliardy
amerických dolarů s předpokládanou roční
mírou růstu 4,2 %.

sf Jablonec nad Nisou – Svaz výrobců
skla a bižuterie spolu s partnery připravu-
je jubilejní 10. ročník prezentačně – pro-
dejní výstavy skla a bižuterie Křehká krá-
sa 2021. Bude to první velká akce pro
veřejnost po roční přestávce způsobené
pandemií koronaviru.

V areálech výstaviště Eurocentra a Muzea
skla a bižuterie se ve dnech 12.–15. srpna
2021 představí čtyři desítky výrobců bižute-
rie, skla, ozdobnických výrobků a vánočních
ozdob. Oba areály tvoří výjimečný výstavní
prostor, který nabídne to nejlepší z českého
skla a bižuterie. Přispějí k tomu i dvě stálé
expozice muzea a aktuální výstavy Designo-
vá 10, Reflexe a Kaleidoskop vkusu.
Ambasadorkou letošního jubilejního ročníku
je módní návrhářka Beata Rajská, Liberec-
ký kraj se bude prezentovat s turistickou
značkou Křišťálové údolí, Jablonecké Mu-
zeum skla a bižuterie představí projekt zá-
pisu ruční výroby českého skla na Repre-
zentativní seznam nehmotného kulturního
dědictví lidstva Unesco, firma Rautis se-
známí se zápisem unikátní výroby perličko-
vých ozdob na Reprezentativní seznam ne-
hmotného kulturního dědictví lidstva Unes-
co, Miss České republiky přiveze finalistky
soutěže 2021 až na podium amfiteátru vý-
staviště.

Křehká krása již tradičně díky podpoře mi-
nisterstva kultury nabídne také rozsáhlý
program předvádění vybraných technik
zpracování skla a bižuterie, jemuž dominují
mobilní sklářská huť a tvůrčí dílny určené
zejména dětem. Pro ně budou v Muzeu
skla a bižuterie připraveny také Hrátky (nej-
en) se sklem. Z bohaté nabídky doprovod-
ného programu se největší oblibě každo-
ročně těší svazová módní přehlídka, letos

s podtitulem 10 let Křehké krásy. Partnery
výstavy jsou Ministerstvo kultury ČR, Česká
centrála cestovního ruchu CzechTourism,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Liberec-
ký kraj, Statutární město Jablonec nad Ni-
sou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou, soutěž „Miss České republiky“,
společnost Kultura o.p.s. Jablonec nad Ni-
sou, BusLine s.r.o, Texo Plus s.r.o a JBX
Promotion s.r.o.

inzerce

Dětská móda

RELATIVNĚ ODOLNÝ SEGMENT

Svaz výrobců skla a bižuterie

PŘIPRAVUJE SE KŘEHKÁ KRÁSA

Foto: fearofgod.com
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mk Praha – Konečně! Tak si mohou ulevit
tuzemští zákazníci irského oděvního řetězce
Primark. Po zhruba ročním odkládání, které
způsobil koronavirus, se 17. června otevře
první obchod Primark v České republice.

Najdeme ho v budově The Flow Building v Pra-
ze na rohu Opletalovy ulice a Václavského ná-
městí. Jak jsme již ve Světě textilu & obuvi

psali, nebude to žádný prcek! Ve třech podla-
žích se na ploše více než 4 000 m2 představí
levná móda, obuv, módní doplňky, kosmetika
a vybavení pro domácnost. Zaměstnání zde
najde více než 300 lidí. 
Jde celkově o 396. prodejnu Primarku, který
působí nejen v domácím Irsku, ale najdeme
ho i v Belgii, Rakousku, Německu, Portugal-
sku, Španělsku, Nizozemsku, Francii, USA,

Kanárských ostrovech a Spojeném království.
Z dobře informovaných kruhů jsme se dozvě-
děli, že Primark v Česku již jedná o otevření
druhé prodejny; konkrétně prý v centru Olym-
pia v Brně. Vyjednává se i o provozování pro-
dejny na Slovensku. Zdá se tedy, že tuzemští
zákazníci nebudou již muset jezdit za levnou
módou do Primarku ve Vídni, Drážďanech či
v Lipsku.

sf Praha – Vítězové Cen Czech Grand De-
sign za rok 2020 byli vyhlášeni 21. dub-
na 2021 v přímém přenosu na ČT art.
Šlo o nejlepší počiny v kategoriích design,
móda, šperk, fotografie, ilustrace a gra-
fický design. 

Letošními Grand designéry, tedy absolutními
vítězi ročníku napříč kategoriemi, se stala
dvojice Eduard Herrmann a Matěj Coufal.
Do Síně slávy byl za celoživotní přínos oboru
uveden Jiří Pelcl. Vzhledem k přetrvávajícím
opatřením proběhlo letošní vyhlášení pouze
na televizních obrazovkách bez fyzicky pří-
tomných hostů i oceněných. Finalisté byli za-
chyceni v dokumentu, který protkal přímý

přenos. Cenu navrženou loňskou Grand de-
signérkou Lucií Koldovou si vítězové převzali
při společném setkání začátkem června le-
tošního roku.
V kategoriích móda a šperk letos zazářili mu-
ži. Módním designérem roku se stal Jakub
Polanka s elegantními siluetami kolekcí pod-
zim/zima 2020 a jaro/léto 2021, ve kte-
rých použil materiály starých uniforem
a pánských obleků. V kategorii Designér
šperku měl největší úspěch Zdeněk Vacek se
svým dlouho očekávaným sólo počinem. Ví-
tězství mu přinesla kolekce nazvaná minima-
listicky Báze, ve které svou charakteristickou
surovou estetiku zjemnil zdobnými prvky. Ná-
vrat k tradiční řemeslné výrobě ocenila Aka-

demie v kategorii Výrobce roku, kterou vy-
hrála Tkalcovna Kubák za textilní produkty
pro studia Durch Duo a IHOR. Výrobce roku
získává díky podpoře Ministerstva průmyslu
a obchodu účast na Designbloku 2021.

sf Uherské Hradiště – Ze sbírek Slovácké-
ho muzea v Uherském Hradišti byly společ-
nosti Hedva Český Brokát, s.r.o. zapůjčeny
vzory látek i celé přední sukně ženského
kroje pro obnovení výroby tzv. ornátů.

Zejména u krojů uherskohradišťských, kuno-
vických a uherskoostrožských se od 30. nej-
více však ve 40.–50. letech 20. století obje-
vovaly tzv. ornátové fěrtůšky. Materiál, ze
kterého byly šity, je lidově nazýván jako or-
nát, podle kněžského roucha, které z něj by-
lo původně šito. Jde o brokát brošovaný ko-
vovými nitěmi zlaté a stříbrné barvy s výra-
znými květy růží a chryzantém, který byl vyrá-
běn v několika základních barevných
odstínech. K nejoblíbenějším barvám patřily
bílá, žlutá, zelená, fialová, objevovaly se také

modrá nebo červená. Fěrtůšky šité z tohoto
ornátu byly považovány za nejvzácnější a nej-
slavnostnější. Oblékaly je dívky při hodových
slavnostech, družičky a nevěsty o svatbě ne-
bo ornáty tmavých barev byly součástí smu-
tečního kroje při pohřbu. Ornáty (ornátové
fěrtůšky) se v rodinách dědí, ale mnohé do-
sluhují, a proto jistě bude vítána snaha o ob-
novení výroby tohoto materiálu. 
Pracovníci firmy Hedva Český Brokát začali
s detailním studiem barevnosti a vzoru na
textiliích ze sbírky Slováckého muzea v Uher-
ském Hradišti. Pro potřebu detailního měře-
ní a finálního vyvzorování látky i dosažení au-
tenticity barevnosti byly ze sbírky Slováckého
muzea zapůjčeny, při splnění přísných pod-
mínek, čtyři přední sukně a čtyři vzorky tka-
nin z 30.–50. let 20. století.

Primark

KONEČNĚ V PRAZE!

Czech Grand Design

15. ROČNÍK MÁ SVÉ VÍTĚZE

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

SPOLUPRÁCE S HEDVOU ČESKÝ BROKÁT
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Trendy dámské módy pro podzim 2021

ELEGANTNÍ SILUETY 
JAKO PROTIPÓL
K NÁPADNÝM TEXTURÁM

Burberry European Culturejpg

Bally

Podzimní kolekce se nesou ve znamení jed-
noduchých, čistých linií, minimalistických

střihů a pečlivé krejčoviny. Návrháři se
snaží vytvořit efekt dlouhé, štíhlé si-

luety čehož dosahují například
díky protaženým délkám ru-
kávů a střihům sahajících
do půlky lýtek. Oblíbené
jsou také do široka střiže-

né nohavice v délce těsně
pod kotníky nebo až na zem. Ty

tak postavu opticky prodlužují. Díky
rovně střiženým kouskům působí siluety

jednolitě a postavy opticky vyšší. Pozornost
je však často upřena na pas, který je zvýraz-

něn jak díky střihovému řešení jednotlivých
kousků, tak díky opaskům či zavinování.
Návrháři pracují zejména s neobjemnými
materiály, které mezi sebou s oblibou vrství.
Dominují jemnější žebrované pleteniny, měk-
ké teplákoviny a tenké vlněné tkaniny. Výra-
zným trendem jsou hladké usně v neutrál-
ních barvách. Na pláštích se uplatňují ele-
gantní flauše z ušlechtilých materiálů, buklé
a gabardény. Barevná paleta je velmi nad-
časová, kolekce nabízí nejrůznější odstíny
šedé, hřejivou pískovou a béžovou, ale také
decentní krémové a ivory tóny. Pozornost
upoutají výrazné petrolejové a tyrkysové ak-
centy, velmi oblíbený je také chladivý xanadu
odstín.
Podzimní kolekce budou z hlediska vzorování
velmi střídmé. Textilie jsou ponechány v čis-
tých, barevných plochách. Nejčastějším mo-
tivem jsou nadčasové kostky, které se obje-
vují v minimalistickém provedení, popřípadě
ve více byznys stylu, například glenčeku.

rhm Praha – V podzimních měsících se návrháři zaměřují na nadčasové střihy, které tvoří
pevný základ podzimního šatníku. V kolekcích své místo nacházejí jednoduché, jemně over-
sized siluety, ke kterým jsou do kontrastu postaveny střihy zvýrazňující pas a celou žen-
skou postavu. Absence výrazných vzorů je kompenzována nápadnými texturami, jako je
například prošívání, využití exotických usní či řasení.

8

Bianca

QUILTING 
AND PUFFED-UP 
TEXTURES

I v této sezoně přetrvává trend objemných prošívaných
bund. Letos se však prošívané textury objevují také na
tenkých pláštích a šatech. Propojení s lesklými materi-
ály celý efekt umocňuje a vzniká tak nápadná hra svě-
tel a stínů. Návrháři pracují zejména s klasickým hori-
zontálním či kosočtvercovým prošíváním, v kolekcích 
se však objevují také prošívání ve tvarů kapek 
či více abstraktní tvary.

Kaffe
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Co

LEATHER
BOTTOMS

Využití hladké usně či koženky se
přesouvá z klasických bund a pláš-

ťů a objevuje se na nohavicích, suk-
ních a šortkách. Nejčastější varian-
tu představují kalhoty cigaretového

střihu z hladké usně, návrháři si
však pohrávají také s exotickými us-

němi či výrazným prošíváním. Vý-
jimkou v kolekcích nejsou ani celo-
kožené overaly, kombinézy a šaty

v univerzální černé, výraznější vari-
antou jsou kousky ve žlutých a hně-

dých odstínech.

Dorothee Schumacher

MIDI-MIDI

Midi length neboli délky do půlky
lýtek budou návrháři s velkou ob-
libou v podzimních kolekcích apli-
kovat na různé kousky. Nejčastěji

je uplatňují na objemných, kolo-
vých sukních, propínacích šatech
i elegantních, vlněných pláštích.
Tyto délky navíc často vrství do-
hromady a vzniká tak decentní,

ale velmi sofistikovaný efekt. Vel-
ký trend představují také široké

culotte nohavice v 7/8 délce.

Les Copains Akris

COAT SETS

Návrháři ozvláštňují podzimní out-
fity tak, aby nezůstalo vše skryto
pouze pod velkými plášti a bunda-
mi. Velký trend tak na podzim
představují nápadné sety, kde
jsou kabáty sladěné spolu s no-
havicemi. Kalhoty jsou velmi čas-
to doširoka střižené a navozují
tak efekt, že kabáty sahají až na
zem. Minimalistické, čisté linie
nechávají vyniknout drobné deta-
ily, oblíbené je například lemování
kontrastní stuhou nebo využití
lampasů.

Yas Ambush Philipp Plein

For Restless Sleepers

OLIVE GARDEN

Zelená, zejména ta v khaki odstí-
nech, se v kolekcích objevuje
s oblibou každou podzimní a zimní
sezonu. Letos tuto vojenskou ba-
revnou paletu vystřídají chladivé
olivové odstíny s lehkými šedivými
až modravými podtóny. Olivová se
uplatňuje především na hladkých,
velkých plochách v kombinaci
s dalšími kousky v tlumených, ze-
mitých barvách. Výjimkou však
nejsou ani vzorované látky s ab-
straktními či florálními motivy.

Apiece Apart Rosetta Getty

9

Akris

Foto: archiv firem



Svět textilu & obuvi Zahraniční trendy

květen – červen 2021

Trendy pánské módy pro podzim 2021

HRAVÉ BAREVNÉ AKCENTY

Boss Ermenegildo Zegna

POWER 
OF MONOCHROME

Velmi efektně působí outfity, kde jsou všechny kousky sladěny do
jednoho tónu. Návrháři jednolitou barevnost aplikují jak na ležér-
ní, tak na elegantní modely. Především sofistikovaně vyznívají out-
fity v neutrálních béžových, pískových a šedých odstínech. Extra-
vagantní variantu mohou představovat oděvy v zářivých barvách, 
tuto sezonu bude trendy zejména sytá červená či svítivě žlutá.

Na podzim bude nápadné propojování ele-
gantních prvků s těmi sportovními. Návrháři
často čerpají inspiraci v lyžařské módě.
Trendy budou jak prodloužené délky svetrů,
tak teplákové sety evokující termo prádlo.
U jednotlivých outfitů pracují s nápadným
vrstvením více tenkých kousků dohromady.
Finální styling tak hraje důležitou roli.
Klasické oděvní kousky jsou transformovány
a vznikají tak netradiční pláště a kabáty. Zřej-
mě nejvíce trendy střihem budou zateplené
košile, které lze v podzimních měsících nosit
jako bundy. V kolekcích se objevují v nejrůz-
nějších barvách, střizích i materiálech. Dal-
ším oblíbeným kouskem budou bomber bun-
dy, které se objevují v klasickém provedení
sportovního klubu, sofistikovanou variantou
jsou jednobarevné bombery bez dekorativ-
ních nášivek a nápadných prvků.
Do pánských kolekcí pronikají čím dál tím čas-
těji světlé tóny, zejména trendy bude písková,

velbloudí a odstín taupe. Kombinovány jsou
se skořicovou hnědou, kapučínovou či bordo-
vou. Energii a hravost přináší jasné barvy, ja-
ko je například červená, která se objevuje jak
na celých plochách, tak malých detailech.
Oblíbené jsou také různé odstíny modré či
tyrkysová.

rhm Praha – Návrháři upouštějí od složitých střihových řešení a prostor dostávají minima-
listické, dobře kombinovatelné kousky. Patrné jsou retro vlivy, které se promítají zejména
do volby siluet, inspirace je čerpána z módy 50. a 70. let. Kolekce jsou nápadné z hledi-
ska materiálů, oblíbené jsou výrazné vzory, hravé aplikace i propojení různých struktur,
které dává vyniknout i těm nejmenším detailům.

A Potts

Tods

10

Officine
Generale

OAMC
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Isabel Marant

Gabriela Hearst Matinique

PLAYFUL KNITWEAR

V podzimních kolekcích se představí svetry jednoduchého stři-
hu, které jsou ozvláštněny pestrobarevnými motivy a vzory.

Nejčastěji jsou pleteniny dekorovány abstraktními, horizontální-
mi čárami a skvrnami. Některé značky pak naopak aplikují vy-
obrazení krajiny či tradiční motivy ze severského folkloru. Na

béžových, krémových a šedých podkladech nejlépe vynikají tóny
červené, modré a zelené. Zvlášť hravě pak působí spojení

všech těchto barev dohromady.

Missoni

11

Foto: archiv firem

Missoni

4sdesigns

Neil 
Barrett

Kiton

Officine Generale

Fear of God

TURTLENECK LAYERING

Velký trend představují klasicky střižené, jednobarevné roláky z ten-
kých hladkých i žebrovaných úpletů. Tento základní kousek je
ozvláštněn zejména stylingem, kdy je vrstven spolu s dalšími kou-
sky tak, že vyčnívá pouze u krku. Roláky jsou kombinovány se svet-
ry s kulatým výstřihem ke krku, popřípadě košilemi či bundami.
U těch se pak pozornost upírá ke kontrastu mezi měkkým rolákem
spolu s klasickým pevným límečkem zapnutým téměř až ke krku
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rhm Praha – V nadcházející
sezoně bude největší inspirací
outdoorová obuv, jejíž prvky
najdeme jak v dámských, tak
pánských kolekcích. Návrháři
spojují kontrastní elementy, díky
čemuž se jim daří vytvořit
vyváženou, univerzální obuv, která
však nepůsobí fádně. Trendy je
propojování hladké usně
s matnými povrchovými úpravami
i síťovanými textiliemi tak, aby
vyniklo střihové řešení. V barevné
paletě dominují zejména tmavší
zemité odstíny, které jsou
doplněny metalickými tóny.

Trendy obuvi pro podzim 2021

POZORNOST SE UPÍRÁ 
NA STŘIHOVÁ ŘEŠENÍ

DÁMSKÁ OBUV
Podzimní obuvnické kolekce nabízí střihy od pantoflů s kožešinovou stélkou, přes futuristické tenisky, dřeváky až po elegantní kozačky. Kolekce
jsou rozmanité a nabízí svým zákaznicím obuv pro každou příležitost. Na podzim bude velmi patrná práce se střihovým řešením, kdy se návrhá-
ři snaží spojováním často kontrastních prvků představit nové verze tradičních obuvnických modelů. V kolekcích pracují zejména s několika signi-
fikantními elementy, mezi které patří masivní gumové podešve, funkční prvky jako jsou šněrování, zipy, elastické vsadky a přezky, ale také pro-
pojování různě strukturovaných materiálů. Návrháři používají především hladkou, jednobarevnou useň, kterou kombinují s textilními materiály,
jako jsou úpletové a pletené svršky, semiš či funkční textilie. I nadále jsou trendy metalické a třpytivé akcenty, které dobře působí v kombinaci
s matnými povrchy. Oblíbená je nejen stříbrná, ale také měděná či metalická růžová. Kolekcím dominují zejména odstíny, které jsou univerzální
a snadno se kombinují. Více však zaujmou zářivé barvy, které jsou aplikovány jak na upnutých kozačkách, tak na netradičně řešených lodičkách.

PUNK’S NOT DEAD

Podzimní obuvnické kolekce s sebou přinesou lehký nádech
punku. Trendy budou střihy typu oxford, derby, ale také moka-
síny. Doplněny jsou nápadnými flatformami i masivní podešví
s výrazným, drsným profilem. Návrháři se zaměřují na drobné
detaily, jako je prošívání kontrastní nití či dekorace v podobě
třásní a kovových spon. Častá je také práce s drobnými cvočky
a nýty. Z hlediska materiálů se uplatňují lesklé usně a tmavá
barevná paleta. Nejoblíbenější je černá a různé odstíny bordo-
vé či hnědé. Trendy jsou také exotické usně.

Tamaris

AGL

s.Oliver

DISCO DISCO

Třpytivé aplikace a lesklé povrchové úpravy prozáří podzimní
měsíce. Ústředním motivem je především stříbrná, popřípadě
jiné metalické materiály. Aplikovány jsou jak na elegantních lo-
aferech, tak na sněhulích a teniskách. Z hlediska materiálů
pracují návrháři zejména s hladkou usní bez výraznějšího dezé-
nu, kterou dále kombinují například s textiliemi ve stejném ba-
revném tónu a lesku. Patrná je také inspirace 70. léty, kdy
jsou stříbrné a zlaté odlesky kombinovány s kotníkovými kozač-
kami na vysokých platformách.

CapriceAGLGabor

Tamaris s.Oliver
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Pánské obuvnické kolekce se zaměřují hlavně na střihová řešení. Na jedné straně stojí modely, které jsou oproštěné od zbytečně
složitých konstrukcí a vynikají svou jednoduchostí. Na straně druhé naopak vítězí eklektismus a návrháři tak mísí nejen různé styly,
ale také materiály a obuvnické střihy. Módní jsou především sportovnější střihy, do módy se navrací tradiční sneakery, avšak stále
jsou oblíbené i takzvané bulky shoes s nápadně tvarovanou podešví. Z hlediska samotných střihů bude trendy holeňová obuv s měk-
kou výztuží kolem kotníku, chelsea boots i obuv ve stylu chukka. Podzimní kolekce jsou barevně velmi vyvážené. Proti neutrálním ze-
mitým tónům, šedé, bílé a černé stojí výraznější akcenty, které v kolekcích hravě rezonují. V barevné paletě dominují nejrůznější od-
stíny žluté. V kolekcích se uplatňují tlumenější hořčicové, karamelové a velbloudí tóny, i sytější žlutá. Oblíbená je také zelená, zejmé-
na pak olivová, khaki a odstín xanadu.

PÁNSKÁ OBUV
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HYBRIDS

V podzimních kolekcích si návrháři pohrávají s jednotlivými
obuvnickými střihy tak, že si z každého modelu vybírají nejvíce
charakteristické prvky, které pak spojují dohromady. Vytváří
tak zcela unikátní a netradiční modely, jež na první pohled
upoutají pozornost. Vidíme propojení tenisek a outdoorové ho-
leňové obuvi, kde je gumová, organicky tvarovaná podešev
spojená se svrškem z funkčních, voděodolných materiálů. Ne-
jsou opomenuty ani charakteristické prvky, jako je například
šněrování a kovové průchodky.

Blend He

Woden
s.Oliver

Camel 
Active

IN NEED OF SIMPLICITY

Nadcházející podzimní sezonu budou minimalistické tendence
k vidění nejen u sneakerů, ale také u kotníkové a holeňové obuvi.
V kolekcích je patrná absence kontrastního prošívání i zbytečně
složitého střihového členění. Obuv je většinou zhotovena z hladké
usně či veluru v neutrálních zemitých barvách, černé a bílé. Ta-
ké u byznysové obuvi si můžeme povšimnout jisté čistoty a jed-
noduchosti. Návrháři jednotlivé modely oprošťují od perforova-
ných detailů i barevné gradace na usni. Trendy tak budou zcela
minimalistické, jednobarevné polobotky z hladké usně, které lze
snadno kombinovat s ležérnějšími i více elegantními outfity.

Marc O’PoloSesa
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Blend He

Ichi

Gio+
s.Oliver

Caprice

AGL

The Row

Tamaris

SLOUCHY BOOTS

Protipólem k vypasovaným modelům obepínající nohu jsou ko-
začky a holeňová obuv, kde upoutá pozornost efekt shrnutí.
Boty se nenuceně a jakoby omylem začínají sesouvat dolu a vy-
tváří efekt zvrásnění. V podzimních kolekcích jsou k vidění mo-
dely jak z hladké usně, tak ze semiše. Barevnost je zejména
neutrální, trendy jsou béžové a hnědé odstíny, ale také neut-
rální bílá a černá. Návrháři je kombinují jak se skinny riflemi,
tak se širokými sukněmi v midi délkách.

OUTDOOR INSPIRED SHOES

Obuv, která je inspirovaná outdoorovou obuví a velmi nápadně
připomíná modely do nejnáročnějšího terénu i počasí. V podzim-
ních kolekcích je představena holeňová obuv, která pevně drží
kotník a je pohodlná na nošení. Na jednotlivých modelech se
uplatňují hřejivé materiály v podobě vlněných pletenin a berán-
čích kožešin. Nápadné jsou funkční prvky v podobě výrazného
šněrování a měkké výztuže kolem kotníku, které však nepůsobí
těžkopádně, ale naopak splňují podmínky městské obuvi.

Marc O’Polo
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Vzhledem ke stále přetrvávajícím omezením
spojených s pandemií, se nejznámější veletr-
hy s dětskou módou konaly pouze v omeze-
ném režimu. Pitti Bimbo, který se každoroč-
ně koná ve Florencii, připravil pro nákupčí
online představení kolekcí. Španělský veletrh
Fimi by měl proběhnout v brzké době. Mno-
ho značek zároveň nemá v současné době
nafocené své podzimní a zimní kolekce na
modelech, z toho důvodu jsou v tomto člán-
ku využity vedle klasických fotografií také pro-
duktové fotografie oděvů.

Dívčí móda
U dívčí módy si můžeme všimnout dvou proti-
pólů. Na jedné straně budou trendy velmi
něžné kousky, jako jsou šaty s drobnými ka-
nýrky a rýšky. Důležité budou detaily, kdy si
můžeme povšimnout například nabíraných ru-
kávů či límců s hravým lemováním. Barevná
paleta je převážně tlumená, béžové a hnědé
tóny jsou doplněny fialovými či pudrově růžo-

vými akcenty. Návrháři s oblibou pracují s flo-
rálními motivy či s paisley vzory. Protipólem
pak budou kolekce, kde je patrný vliv chlapec-
ké módy. Mikiny a tričky s výraznými potisky
v černé či v tmavších odstínech modré jsou
kombinovány s denimem či flanelem.

Chlapecká móda
Na chlapecké kolekce má největší vliv spor-
tovní móda. Základem šatníku budou teplá-
kové soupravy v různých střizích a barevných
provedeních. Trendy budou také parky s hře-
jivým kožešinovým límcem a výrazně prošíva-
né zateplené bundy. Z motivů se nejčastěji
uplatňují geometrické vzory, oblíbené jsou
zejména různě široké pruhy a celá škála
kostkovaných textilií. Tuto sezonu bude nejví-
ce módní káro a skotská kostka. V kolekcích
se také objevují maskovací vzory a výrazné
potisky a nápisy. Z hlediska barevnosti vítězí
tlumené modré a zelené odstíny v kombinaci
s oranžovými a žlutými tóny.

Trendy dětské módy pro podzim a zimu 2021/22

RETRO PRVKY
V MODERNÍM POJETÍ

STRIPE IT
Pruhy budou na podzim a v zimě
jedním z největších trendů. Návr-
háři je aplikují na nejrůznější kou-
sky a ty spolu následně kombinu-
jí. V kolekcích si můžeme všim-
nou textilií s tenkými, decentními
proužky, ale také se širokými,
kontrastně zbarvenými pruhy. Vy-
užity jsou jak na celých plochách,
tak na drobném lemování. Nej-
častěji se v kolekcích objevují
kousky, kde jsou tmavší pruhy
aplikovány na jednoduchém bílém
a krémovém podkladu. Trendy
však bude také více decentní pro-
vedení, kde jsou kombinovány tlu-
mené zemité tóny.

rhm Praha – Chladné podzimní a zimní měsíce prohřeje teplá barevná paleta. Jemné tóny
hnědé a béžové jsou spojovány s decentními pastelovými tóny a výraznějšími akcenty v po-
době fialové či oranžové. U samotných kousků si můžeme povšimnout nostalgické nálady,
která se odráží zejména u práce s oděvními střihy. Návrháři spojují retro prvky s moderními
tendencemi a vytváří tak velmi vyvážené kolekce. Do módy se navracejí sportovní bundy in-
spirované bomberem i laclové kalhoty.

StaccatoName it Jack & Jones



Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

květen – červen 2021

Name it

LITTLE REBEL

U dětských oděvních kolekcí si
můžeme všimnout vlivu skatebo-

ardové a streetwearové módy pro
dospělé. Základem jsou riflové

bundy a kalhoty v tmavších odstí-
nech. Nápadný je styling, kde jsou
jakoby nedbale vykasány nohavice
a rukávy. Kombinovány jsou s jed-
nobarevnými mikinami s výrazný-

mi nápisy, které mají často až při-
drzlé sdělení. Návrháři se inspirují
v dospělé módě a do kolekcích za-
čleňují kostkované košilové bundy
a kabáty. Stejně tak pracují s ná-

padným vrstvením prošívaných
vest spolu se svetry a mikinami.

Blue Seven

FAMOUS
CARTOONS

Kreslené postavičky se v dět-
ských kolekcích s drobnými ob-

měnami objevují v každé sezoně.
Nyní však bude platit. že čím ví-
ce, tím lépe. Kreslené postavy

jsou co největší. Vedle potisku na
tričkách a mikinách se setkává-

me také se svetry, kde je vzor vy-
užit celoplošně. Oblíbené budou
postavičky od Looney Tunes, ze-

jména odkaz na film Space Jam,
dále také motivy od Walta Dis-
neyho. V chlapeckých kolekcích

jsou také časté náměty z akčních
filmů od studia Marvel.

Cacane Name it

AUTUMN 
IN WOODS

Chladné měsíce s sebou přinášejí
jistý retro nádech. Dominují kolek-
ce, které vybízejí k dlouhým pro-
cházkám v lese. Oblíbené jsou
různé odstíny hnědé, trendy bude
také bordová, karamelové či sko-
řicová. Výrazné jsou potisky, kdy
vedle florálních a zvířecích motivů
dominují typické lesní náměty. Ve-
dle listů a hub jsou oblíbené i nej-
různější plody, bobule a šišky. Apli-
kovány jsou jak na dívčích overa-
lech a šatech, tak na chlapeckých
mikinách a zimních bundách.

Fear of God Kids Only Name it

Marc O’Polo

Blue Seven

15

Jack & Jones

Foto: archiv firem

UNIVERSITY KIDS

V podzimních a zimních kolekcích vidíme velký vliv univerzitní
módy. Největší inspirací však nejsou ležérní školské uniformy,
ale sportovní komplety univerzitních týmů, což s sebou záro-
veň přináší závan nostalgie. Ten je patrný především u volby
střihů a materiálů. Trendy budou sportovní bundy a bom-
bery ze hřejivých pletenin a imitací beránčí vlny a mikiny
a celé teplákové soupravy z měkkých úpletů. Z hledi-
ska barevnosti se uplatňují odstíny, které jsou ty-
pické pro velké americké univerzity, zejména te-
dy bordová a tmavě modrá. Návrháři do
svých kolekcí také často zapracovávají nápi-

sy a názvy amerických univerzit, popřípadě
motivy z kouzelnického světa Harryho Pottera.

Name it
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Gabriela Císařová

Brno – Koncem srpna se letos opět
uskuteční veletrhy módy a obuvi STYL
a KABO. Požádali jsme proto o rozhovor
jejich dlouholetou ředitelku, paní Gabrielu
Císařovou. 

Proč by měli majitelé e-shopů a kamen-
ných prodejen navštívit právě veletrhy
módy a obuvi STYL a KABO?

To je jednoduchá odpověď. Každý majitel ob-
chodu (kamenného i e-shopu) musí průběž-
ně doplňovat zboží. Chápu, že v současnosti
mají dostatečné zásoby z minulých měsíců
lockdownu, přesto na nadcházející sezony
konce roku a začátkem příštího je třeba se-

známit se s novými kolekcemi, zboží si osob-
ně prohlédnout a v neposlední řadě se osob-
ně potkat se všemi dodavateli. Nejlépe se
vztahy udržují osobně, a nejlépe v co nejkrat-
ším čase. 
Potkat se na jednom místě v jednom čase
a se všemi současně, seznámit se uceleně
s kolekcemi od jiných dodavatelů, s novými
trendy – to umožňuje právě STYL a KABO.
Je to tedy jednoznačně velká výhoda potkat
se společně na veletrzích v Brně, a to nejen
pro obchodníky, ale i pro vystavovatele. Ob-
jíždění odběratelů je pro dodavatele časově
náročné. Obchodník zase může porovnávat
nabídky od různých dodavatelů na jednom
místě. Navíc na veletrzích je přátelská i ob-
chodní atmosféra, nezastupitelný osobní

kontakt, který nám v posledních měsících
všem tak chyběl.

Loni jste poprvé vyzkoušeli při veletrzích
STYL a KABO víkend módních přehlídek
Fashion2Days – byla akce úspěšná a usku-
teční se i letos? 

Naším záměrem, tedy zorganizovat tradiční
módní přehlídky ve dvoudenním víkendovém
módním eventu, bylo rozšířit škálu prezento-
vaných modelů i o nabídku kolekcí návrhářů
a současně umožnit i laické veřejnosti shléd-
nout tyto profesionální módní prezentace.
Oba veletrhy drží pozornost a velmi dobrou
úroveň už řadu let, a to i v okruhu právě spo-
třebitelů, kteří dříve mohli veletrhy navštívit

Gabriela Císařová, ředitelka projektů STYL a KABO: 

NEJLÉPE SE VZTAHY
UDRŽUJÍ OSOBNĚ
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(naposledy v roce 2008). Transformací vele-
trhů do B2B platformy jsme vlastně tuto
možnost všem laikům znemožnili. B2B for-
mát veletrhů byl velmi silně akcentován vysta-
vovateli a my jsme tomuto trendu vyhověli. 

Proč jste se tedy nakonec rozhodli kro-
mě B2B akce uspořádat souběžně i akci
na širokou veřejnost?

Protože jsme toho názoru, že spo-
třebitel by měl mít alespoň částečný
přehled o budoucích nových kolek-
cích, seznámit se s novými značkami
a výrobci. A pro tento účel je STYL
a KABO ideální místo. Nechtěli jsme
narušit obchodní jednání v B2B pro-
storu veletrhů, a tak jsme přehlídky
přesunuli do jiné části haly a umožnili
vstup všem – obchodníkům i laikům.
Zájem návrhářů o prezentace byl
velmi dobrý, ani vystavovatelé ne-
upustili od svého zájmu prezentovat
kolekce na přehlídkovém mole. Na-
víc letní měsíce tuto atmosféru mód-
ního eventu jen podpořily. I letos
v srpnu o víkendu při veletrzích pro-
běhne Fashion2Days – zájem proje-
vují noví návrháři. Výhodou účasti
v tomto eventu je i to, že účastníci
přehlídek mohou své zboží koncovým
zákazníkům nabídnout i formou pří-
mého prodeje.

Pro vás bude letošní srpnová ak-
ce vašim již 34. ročníkem. Když
se ohlédnete, na co nejraději za
ta léta vzpomínáte? Je naopak
něco, co vám, jak se říká, „dalo
zabrat“?

Nejraději na úplné začátky, kdy mne
zaučovala má kolegyně a bývalá ředi-
telka veletrhů paní Dagmar Telecká.
Na mém premiérovém 1. ročníku v srpnu
2004 jsme v podstatě dělali společně a veli-
ce ráda na to vzpomínám. Stejně tak nikdy
nezapomenu na maraton večerních přehlí-
dek, kdy jsme organizovali až tři módní veče-
ry s řadou zahraničních hostů pro zhruba ti-
síc diváků. Tyto časy se asi už nevrátí, ale
jsem velmi vděčná, že jsem mohla být u toho
a zažila je. Nejnáročnější byly pravděpodob-

ně přípravy mezinárodní soutěže mladých
návrhářů Podium z osmi zemí světa (Egypt,
Rusko, Kazachstán, Dagestán, Ukrajina,
Chakasko, Kyrgyzstán a Uzbekistán). S vel-
kou pomocí paní Galiny Dobrovolské z firmy
Eurogrand, našeho nynějšího zástupce BVV
pro ruskou oblast se vše podařilo zorganizo-
vat ke spokojenosti účinkujících i diváků. 

Jak bude vypadat letošní srpnový ročník
STYL a KABO?

Náš předpoklad je, že vzhledem k dlouhým
měsícům lockdownu bude letošní srpen v pa-
vilonu P vypadat podobně – ne-li stejně – jako
tomu bylo loni v srpnu, kdy se nám podařilo
navzdory pandemii (a současně za dodržení
všech vládních opatření) veletrhy zorganizo-

vat a obchodníkům představit více než stov-
ku firem.
Loni na podzim jsme věřili, že se situace bu-
de v letošním roce pomalu vracet „do nor-
málu“, tj. že účast bude asi o 30 % větší. Ale
i přesto se nám hlásí na veletrh zcela nové
firmy, které se chtějí prezentovat, ověřit si
zájem o své kolekce a zjistit reakce obchod-

níků. Řada tradičních firem již po-
tvrdila svou účast a zasílá přihlášky
(uzávěrka je 15. června). I pro letoš-
ní srpen jsme pro všechny vystavova-
tele připravili nadstandardní platební
podmínky a jiné výhody, což firmy vel-
mi oceňují. Některým firmám bohu-
žel situace na trhu a zkušenosti mi-
nulých měsíců nedovolí se zúčastnit.
Věříme, že pro zúčastněné vystavo-
vatele, bude letošní srpnový ročník
stejně úspěšný jako ten loňský. Tehdy
vystavovatelé příliš nedoufali ve větší
objednávky, přesto u většiny z nich
byl opak pravdou a z veletrhu odjíždě-
li neskutečně příjemně překvapeni.

Co byste chtěla vzkázat vystavo-
vatelům a obchodníkům na závěr?

Absencí veletrhů STYL a KABO letos
v únoru se jen potvrdilo, že technolo-
gie (online veletrhy či vysílání), salon-
ky v hotelech nebo osobní kontakto-
vání odběratelů v jejich obchodech
není absolutně pro tuto branži opti-
mální.
Jsme rádi, že veletrhy paradoxně díky
jejich absenci z důvodu vládních naří-
zení jen potvrdili jejich důležitost v nej-
různějších oborech průmyslu, včetně
textilního a obuvnického. Hlavně ne-
nahradili radost a smysl každoroční-
ho (v případě STYL a KABO dvakrát
ročně) setkání lidí v oboru. Na závěr
si dovolím slib za nás organizátory, že

v srpnu na veletrzích v Brně znovu objevíte
přátelskou atmosféru, která je nám všem tak
blízká, v kruhu nadšených nadšenců v oboru,
kteří dělají STYL a KABO tak inspirativně bo-
hatou událostí. Na nic nečekejte a pokud Vám
to situace dovolí, přijeďte od 21. do 23. srp-
na 2021 do Brna a zažijte emoce skutečné
obchodní a módní události. 

Foto: BVV
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Sama jsem kdysi také začínala podnikat pod
značkou. Dávalo to smysl i proto, že jsem
tenkrát dělala hlavně produkci a firemní ak-
ce, kolem nichž se spolu se mnou motalo
dalších asi deset lidí. Ti postupně odpadli
a já jsem se čím dál tím víc věnovala pora-
denství. Ale název mi zůstal. Až do roku
2008, kdy Robert Vlach na školení Na volné
noze ve Valticích pronesl památnou větu:
„A proč ty vlastně nepodnikáš pod vlastním
jménem?“ Jako by mi něco sepnulo v hlavě.
Protože do té doby mě to jednoduše nena-
padlo. Hned po návratu do Prahy jsem si za-
registrovala doménu se svým příjmením (na-
štěstí byla volná) a od té doby podnikám sa-
ma za sebe.

Je jméno vůbec důležité?
„Co je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak
vonělo by stejně,“ píše William Shakespeare.
„A tak i Romeo, nebýt Romeo zván, by nebyl
o nic méně drahocenný než s tímto jmé-
nem,“ pokračuje. Přesně to je jádro věci.
Kdyby Romeo nebyl Romeo, slavné milostné
drama by zřejmě přišlo o zápletku.
V byznysu je to podobně. Každý název vyza-
řuje určitou energii a přitahuje určité klienty.
Jste-li freelancer, základem vašeho podniká-
ní je a vždycky bude vaše osobnost. Ale pro-
jekt s určitým jménem vám může pomoci
oslovit specifickou cílovou skupinu, trochu
zjemnit vaše sdělení nebo zaměřit trochu ji-
nak pozornost.

Vlastní jméno je většinou nejlepší.
Jste-li OSVČ a chcete dělat autentický marke-
ting, velmi doporučuji si postavit byznys na
tom, co už máte napsané v občance. Tím pá-
dem nemusíte nic vymýšlet a trápit se s dal-
ším názvem. Velkou výhodu to má i pro multi-
potenciály. Pokud mezi ně patříte, pravděpo-
dobně si vyděláváte několika různými způsoby
zároveň. Třeba programujete a hrajete afro
latin jazz. Předcvičujete jógu a provádíte lidi
půstem. Koučujete a masírujete. Děláte
workshopy pro manažery a homeopatii. Fotí-
te a radíte. Nebo jste vědkyně a kartářka

v jedné osobě. Samozřejmě můžete každou
věc dělat pod samostatným „projektem“. Ne-
bo místo značky použít vlastní jméno. To pak
zafunguje jako střecha, která zdánlivě nesou-
rodé obory podnikání pěkně spojí dohromady. 
Ale jsou i výjimky. „Je dobré použít svoje jmé-
no, pokud mi nedáte nějaký důvod k jeho ne-
použití,“ říká ve svém podcastu Tomáš So-
bel. A má pravdu. Mě takové důvody napa-
dají konkrétně tři:

1. Podnikáte s někým dalším
Když se spojí více lidí, skutečně vzniká pro-
jekt. Samostatná entita, které je lepší dát mi-
nimálně název. Nebo za tím účelem dokonce
založit firmu. „Volné sdružení freelancerů“ je
totiž skvělý nápad jen do chvíle, kdy potřebu-
jete vystavit první fakturu.

2. Vaše jméno vás neodliší
Vy sami samozřejmě jedineční jste. Ale mož-
ná už na trhu existuje někdo se stejnou kom-
binací jména a příjmení. Například podnika-
telů, kteří se jmenují Jiří Novák, je v živnos-
tenském rejstříku přes 50. Nebo je váš jme-
novec jen jeden, zato je na trhu déle, nebo je
(zatím) slavnější než vy.
I v takovém případě máte řadu možností:
■ místo jména použít název
■ vybavit se akademickým titulem
■ ke jménu vždy připojovat profesi (Jiří

Novák, geodet)
■ nebo si jméno rozšířit o další křestní

jméno či přezdívku (Jiří Václav Novák,
Jiří Jeff Novák, JJ Novák…)

3. Nejste se svým jménem 
v souladu.

I takové věci se stávají. Upřímně, ani
já bych si nejspíš nezaregistrovala do-
ménu se svým rodným příjmením. Ale
podle mě dává smysl to nenechávat
být. Jednak můžete zjistit, proč to tak
je, a zkusit se tomu pověnovat v rámci tera-
pie nebo koučinku. Nebo se dokonce nechat
úředně přejmenovat. Měla jsem pár klientů,
kteří to tak udělali a vesměs to pomohlo. Na-

opak pseudonymy patří spíš do umělecké
branže a do podnikání vnášejí spíš komplika-
ce. Už proto, že na webu a na fakturách mu-
síte mít uvedeno své pravé jméno, jinak ri-
skujete oplétačky s živnostenskými a finanč-
ními úřady.

Nejčastějším důvodem, proč tolik OSVČ stá-
le podniká pod vymyšlenými názvy, je podle
mě strach. Bojí se být v byznysu sami za se-
be. Nebo že jejich vlastní jméno není dost
dobré. Případně, že dost dobří nejsou oni
sami. A to je škoda. Uznávám, že podnikat
pod vlastním jménem znamená doslova jít
s kůží na trh. Pustit různé berličky a obrany
a přijmout sám sebe. I s tím, že to na trhu
a u stávajících i potenciálních klientů může
vyvolat rozporuplné reakce.
Společenské vnímání freelancingu se na-
štěstí dost mění. Zatímco v 90. letech minu-
lého století byl volnonožec nebo živnostník
méně důvěryhodný než firma, dnes už je
mnohem víc chápán jako specialista. A fre-
elancing jako plnohodnotná kariérní volba.
Takže se o ni stojí za to opřít.
Podnikání pod názvem může být fáze. Začí-
náte a na vlastní jméno si zatím netroufáte?
Vhodný název vám může pomoci vstoupit na
trh a trochu se na něm usadit. Ale čas od
času si sami se sebou ověřte, jestli už není
čas z bezpečné komfortní zóny vykročit. Po-
kud se za svůj název zatím schováváte, buď-
te k sobě laskaví a postupujte po malých
krůčcích. Tak třeba: 
■ Tam, kde uvádíte svůj název, k němu při-

dejte své jméno a pomlčku
■ Zaregistrujte si doménu se svým jménem
■ Na své doméně si vytvořte osobní e-mail.
■ Své jméno přidejte na úvodní stránku své-

ho webu. Nebo ho zvýrazněte
■ Máte-li stránku na Facebooku, přidejte své

jméno do jejího názvu.

Další kroky vás určitě samy napadnou. 
Držím palce.

Marketingový poradce (23)

VLASTNÍ JMÉNO, 
NEBO NÁZEV?

Magdalena
Čevelová

je marketingová
poradkyně a lek-
torka. Majitelům
malých firem, živ-
nostníkům a volno-
nožcům pomáhá
získat zákazníky,
uvádět na trh nové

produkty a služby, nastavovat ce-
ny, zvyšovat zisky a nacházet
v práci smysl a radost.

Praha – Když si založíte firmu, máte jasno. Potřebujete název, pod kterým firmu zaregi-
strujete. Ale když se rozhodnete podnikat jako OSVČ, máte možnosti dvě. Buď vystačíte
s vlastním jménem, pod kterým jste zapsaní v živnostenském rejstříku, nebo si vytvoříte
značku, kterou budete budovat. Někdy to může být úplně na místě. Ale za název svého
projektu se lze také docela dobře schovávat.

Kresba Pixabay
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Textilní zkušební ústav

ROUŠKY 
V MNOHA PODOBÁCH

Brno – Slova rouška, ústenka, respirátor, ochrana úst a nosu,
slyšíme v poslední době ze všech stran. Jaké parametry má
ochrana úst a nosu splňovat, jak se roušky testují a kde? Tyto
otázky si klade řada z nás. Jedním z pracovišť, která se testování
roušek věnují, je Textilní zkušební ústav (TZÚ) v Brně.

Zkušební laboratoř ústavu se zaměřuje na celou škálu zkoušek nejrůz-
nějších druhů textilií a textilních výrobků. Jednou z těchto zkoušek je
i testování mikrobiální čistoty, jedna ze souboru zkoušek, které jsou
pro jednorázové roušky z netkaných textilií požadovány normou ČSN
EN 14683. Další důležité zkoušky využívané pro hodnocení kvality ob-
ličejových roušek, bakteriální filtrační účinnost a prodýchatelnost (pro-
pustnost vzduchu při dýchání), byly na Textilním zkušebním ústavu za-
vedeny na základě aktuální situace, kdy jsou na trhu požadovány kva-
litní obličejové roušky splňující požadavky normy. U chirurgických rou-
šek třídy IIR je navíc požadována ještě odolnost vůči pronikání tekutiny
při postříkání, testovaná postřikem syntetickou krví – i tuto zkoušku
TZÚ nově nabízí. 

Komunitní roušky
Obličejové roušky pro veřejnost (komunitní roušky) nejsou zdravotnic-
kým prostředkem ani osobním ochranným prostředkem, proto je
pro jejich hodnocení zpracováno samostatné doporučení, Technická
normalizační informace TNI CWA 17 553 – Obličejové roušky pro
veřejnost – Minimální požadavky, zkušební metody a používání. Dle
tohoto doporučení je pro roušky uváděné na trh stanovena úroveň
filtrační účinnosti a dýchací odpor. Opakovaně použitelné roušky si
musí zachovat požadované vlastnosti po dobu životnosti uvedenou
výrobcem, minimálně však pět pracích cyklů, nastavených dle poky-
nů výrobce. Testované roušky jsou pak označeny jako Obličejová rou-
ška pro veřejnost CWA. Pro stanovení uvedených parametrů obliče-
jových roušek v našich laboratořích využíváme metodu stanovení ba-
kteriální filtrační účinnosti (BFE) a měření diferenciálního tlaku dle
ČSN EN 14683 + AC. 
Měření bakteriální filtrační účinnosti (BFE) je založeno na generování
aerosolu o průměrné velikosti částic 3 μm, který nese buňky testova-

cího kmene. Tento aerosol pak prochází testovanou rouškou, přičemž
se hodnotí její filtrační účinek. Nosný aerosol je vhodný jak pro testo-
vání s bakteriemi, tak v upravené podobě i pro testování virové filtrač-
ní účinnosti s využitím daleko menších infekčních agens.

Nejen správný střih...
Pro funkční roušku je důležité, aby měla správný střih, který sedí co
nejlépe na obličeji, co nejvyšší filtrační účinnost a zároveň i dobrou
prodyšnost. Výhodou komunitních roušek je možnost využití celé řa-
dy střihů, šití roušek v několika velikostech a použití komfortních
a zároveň esteticky vyhovujících materiálů. Cílem výběru materiálu
pro funkční roušku je optimalizace filtrační účinnosti bez snížení pro-
dyšnosti – některé materiály s vynikající filtrační schopností mají
špatnou prodyšnost a tím snižují komfort uživatele takové roušky.
Také další vrstvy použité pro zvýšení účinnosti filtrace zhoršují pro-
dyšnost. Proto je důležité znát vlastnosti používaných materiálů, op-
timalizovat vrstvení v roušce a testovat jejich vlastnosti. A právě
v tom mohou pracovníci zkušební laboratoře Textilního zkušebního
ústavu pomoci. 

RNDr. Ludmila Tvrzová, PhD., 
Textilní zkušební ústav, s.p., mikrobiolog, www.tzu.cz

Ilustrační foto: TZÚ

inzerce
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Praha – Výsledky textilního a oděvního
průmyslu v České republice za rok 2020
zpracovala Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu (ATOK) ČR. Svět
textilu & obuvi je má k dispozici. Není žád-
ným překvapením, že na výsledky textilní-
ho a oděvního průmyslu se loni negativně
podepsala pandemie koronaviru. V násle-
dujícím textu vám přinášíme základní in-
formace. 

PRODEJ

Na základě výsledků za rok 2020 dosáhly
tržby v běžných cenách v textilním a oděvním
průmyslu (dále jen TOP) 50,1 mld. Kč. Z to-
ho 41,6 mld. Kč v textilním sektoru a 8,5
mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá
poklesu tržeb v TOP o 7,2 % ve srovnání se
stejným obdobím předchozího roku. Na tom-
to se podílí textilní průmysl snížením tržeb
o 7,6 %, oděvní průmysl pak snížením tržeb
o 5,4 %.

ZAMĚSTNANOST

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem
zaměstnaných osob v organizacích s 20 a ví-
ce pracovníky, dosáhla za rok 2020 v TOP
úrovně 29 000 zaměstnaných osob, což

představuje pokles o 5,9 % oproti stejnému
období předchozího roku. Zaměstnanost
v textilním průmyslu zaznamenala pokles na
19 100 zaměstnaných osob, to je o 5,8 %
oproti stejnému období předchozího roku.
Oděvní průmysl také zaznamenal pokles poč-
tu zaměstnaných osob na 9 900, což je
o 6,1 % více než ve stejném období před-
chozího roku.

MZDOVÝ VÝVOJ

Průměrná měsíční mzda v celém TOP do-
sáhla za rok 2020 hodnoty 25 000 Kč, což
představuje růst o 1,4 % oproti stejnému
období předchozího roku. V textilním prů-
myslu mzda dosáhla 27 800 Kč a tato hod-
nota je přibližně o 8 200 Kč vyšší než v oděv-
ním průmyslu.

PRODUKTIVITA
PRÁCE
Produktivita, měřená objemem tržeb (v běž-
ných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla
za rok 2020 výrazně vyšší hodnoty v textilním
průmyslu (2,18 mil. Kč/pracovník/rok) než
v oděvním (860 000 Kč/pracovník/rok).
V meziročním srovnání v textilním sektoru
tato produktivita poklesla o 1,9 % oproti
stejnému období předchozího roku. V oděv-

Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR

ROK 2020 SKONČIL
OČEKÁVANÝM PROPADEM

Tržby za rok 2020
oproti stejnému období 
předchozího roku, běžné ceny

Textil ▼ -7,6 %

Oděv ▼ -5,4 %

TOP ▼ -7,2 %

Zaměstnanost za rok 2020
oproti stejnému období 
předchozího roku

Textil ▼ -5,8 %

Oděv ▼ -6,1 %

TOP ▼ -5,9 %

Zahraniční obchod 
za rok 2020
oproti stejnému období 
předchozího roku

Vývoz

Textil ▼ -0,5 %
Oděv ▼ -2,2 %
TOP ▼ -1,3 %

Dovoz

Textil ▲ +8,6 %
Oděv ▲ +0,1 %
TOP ▲ +3,8 %

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Mzdový vývoj za rok 2020
oproti stejnému období 
předchozího roku

Textil ▲ +1,6 %

Oděv ▲ +0,6 %

TOP ▲ +1,4 %

Produktivita práce 
za rok 2020
oproti stejnému období 
předchozího roku, běžné ceny

Textil ▼ -1,9 %

Oděv ▲ +0,8 %

Dovoz a vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2020 a 2019 (mld. Kč)

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
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ním sektoru pak došlo k růstu produktivity
o 0,8 % v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku.

ZAHRANIČNÍ
OBCHOD
Vývoz textilního a oděvního zboží za rok
2020 klesl oproti stejnému období před-
chozího roku o 1,3 %. Z čehož vývoz textil-
ního zboží zaznamenal propad o 0,5 %,
oděvní zboží pak o 2,2 %. V případě dovozů
došlo u textilního zboží k růstu o 8,6 %,
u oděvního zboží se pak dovoz zvýšil
o 0,1 %. Oděvní průmysl si pak i nadále
udržel zápornou bilanci zahraničního obcho-
du. Oproti tomu bilance textilního průmyslu
se znovu dostala do kladných hodnot. Celko-
vá bilance textilního a oděvního průmyslu je
však i tak záporná.

CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
Celkový objem tržeb v textilním a oděvním
průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci
v roce 2020 dosáhl 50,1 mld. Kč, což opro-
ti stejnému období roku 2019 znamená sní-
žení o 7,2 %. Na snížení tržeb se významnou
měrou podílely dopady související s rozšíře-
ním koronavirové nákazy.
V celém odvětví došlo v tomto období k úbyt-
ku počtu zaměstnanců o 5,9 %. I zde může-
me spatřovat hlavní příčiny negativního tren-
du v dopadech pandemie a vyhlášeného nou-
zového stavu. Průměrná tržba na zaměst-
nance v textilním průmyslu klesala ale méně
výrazně než samotné tržby, u oděvního prů-
myslu dokonce rostla.
V zahraničním obchodu textilním a oděvním
zbožím došlo k útlumu exportní aktivity. Na-
opak byl zaznamenán výrazný nárůst dovozů
textilního zboží, a to o 8,6 %. Celková ob-
chodní bilance u oděvního zboží zůstává
dlouhodobě v záporný v hodnotách, u textil-
ního zboží, i když se export snížil, zůstává
obchodní bilance stále kladná. K nárůstu do-
vozu textilního zboží došlo v souvislosti
s pandemií a významnou měrou se na nich
podílely dovozy z Číny.

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

Průměrný počet zaměstnaných osob

Průměrná měsíční mzda (Kč)

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

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK

Ilustrační foto: Pixabay
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V současné době je nutné zaměřit se na digi-
talizaci, moderní technologie a moderní for-
my řízení, na nové formy sdílení znalostí mezi
členy klastru, nové formy marketingu, ne-
tworkingu a na udržitelnost. Cílem projektu je
proto zlepšit spolupráci mezi členy klastru, vy-
užít potenciál stávajících členů a získat nové
členy, kteří mají technologická know-how.
Obuvnické firmy dnes patří spíše k malým
a středním podnikům, často jde o rodinné fir-
my. Jednatelé firem se musí starat jak o vývoj
nových kolekcí obuvi a kožené galanterie, tak
i o zásobování výroby a o její odbyt. Z tohoto
důvodu nemají příliš mnoho příležitostí, aby
sledovali technologická know-how, věnovali se
digitalizaci výroby a využívání nových technolo-
gií. Mnohdy jim v tom brání i vyšší pořizovací
cena plotrů a 3D scanerů, automatických
frézek apod., ale často nemají pouze dosta-
tečné a ověřené informace. 

Důležitá je komunikace s odborníky 
Významnou skupinou podnikatelů v rámci
ČOKA jsou výrobci ortopedické obuvi a sté-
lek. Zde navíc sehrává důležitou roli komuni-
kace s lékaři a dalšími odborníky. V segmen-

tu zdravotnických prostředků, kam jsou indi-
viduální ortopedická obuv a ortopedické stél-
ky zařazeny, je přechod na digitalizaci dnes
nutností. K dosažení tohoto cíle bude sloužit
úzká spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati
(UTB) a novým Centrem výzkumu obouvání
(CVO), s Českou podiatrickou společností
(ČPS) nebo s Českou společností pro orto-
pedii a traumatologii (ČSOT). S těmito odbor-
nými pracovišti bude ČOKA pořádat pro své
členy pravidelné konference a školení, kde
budou prezentovány všechny novinky v da-
ném oboru a nová technologická řešení. Po-
čítáno je s přednášejícími odborníky ze za-
hraničí. Mezinárodní semináře na toto téma
proběhnou již při zářijovém veletrhu Reha-
protex v Brně.
Dalším tématem je využívání nových netradič-
ních materiálů a technologií v obuvnictví. Vel-
kým tématem dnes jsou např. v rámci udrži-
telnosti materiály rostlinného původu (např.
textilie z banánovníků), ale i další inteligentní
textilie s různými nano úpravami či klima-
membránami. V této oblasti bude ČOKA úžeji
spolupracovat s textilním klastrem Clutex ne-
bo plastikářským klastrem Plastr. Ve spolu-

práci s UTB a CVO bude ČOKA pro členy re-
alizovat odborné technologické semináře
a konference. První mezinárodní seminář na
téma Nové materiály, nově technologie a no-
vé formy prodeje obuvi je plánován koncem
října 2021. 
Zvýšením počtu zaměstnanců na sekretari-
átu ČOKA a jejich stážemi u obuvnických kla-
strů v zahraničí bude možné členům ČOKA
efektivněji a kvalitněji poradit a pomoci s je-
jich podnikáním a prosazováním se jak na tr-
hu domácím, tak i na trzích zahraničních.

Chybí kvalifikovaná pracovní síla
Jak již bylo uvedeno, obuvnické firmy jsou
v současné době spíše malými a středními
podniky, často jde o rodinné podniky. Jedna-
telé firem se musí starat jak o vývoj nových
kolekcí obuvi a kožené galanterie, tak i o zá-
sobování výroby a o odbyt. Nemají již časový
prostor pro sledování technologických novi-
nek. Z tohoto důvodu pak mnohdy zaostávají
za vyspělými zeměmi a výroba se stává ne-
rentabilní. Navíc v dnešní době mladí lidé ne-
chtějí a neumějí pracovat „rukama“. Bohužel
v minulém období došlo ke zrušení učebních
oborů pro kožedělnou a obuvnickou výrobu.
Teprve před pěti lety se podařilo ve Zlíně zno-
vu otevřít učební obor obuvník po 12leté pau-
ze. V obuvnické výrobě chybí kvalifikovaná
pracovní síla, která by do určité míry mohla
být nahrazena inteligentními technologiemi,
např. 3D tisk podešví, ale i celé obuvi. 
České obuvnické firmy musely v uplynulém
období konkurovat velmi levným dovozům
obuvi zejména z oblasti Asie, a proto se pře-
orientovaly na výrobu obuvi s vyšší přidanou
hodnotou. Segmenty trhu, kde jsou členské
firmy úspěšné, jsou zejména obuv pro armá-
du, pracovní obuv, zdravotní a ortopedická
obuv, ale i obuv dětská či volnočasová. Tato

Česká obuvnická a kožedělná asociace

ROZVOJ 
OBUVNICKÉHO KLASTRU

Zlín – Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) působí jako klastr výrobců a prodej-
ců obuvi a kožené galanterie, nicméně členy ČOKA jsou i výzkumné organizace, vzdělávací
instituce a zkušebny. Z tohoto důvodu bylo v roce 2020 zahájeno řešení projektu s ná-
zvem Rozvoj obuvnického klastru, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023659
v rámci programu OP PIK, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
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obuv však vyžaduje velmi kvalitní a drahé ma-
teriály, dokonalé zpracování a podléhá i pří-
snému hodnocení ve zkušebnách. Navíc po-
žadavky např. na pracovní obuv se v zemích
EU zpřísňují. Také požadavky v rámci různých
tendrů, které vyhlašuje armáda nebo policie
ČR, nejsou malé a střední firmy často
schopny splnit, přestože pak obuv mnohdy
dodávají výherci tendru. 
Cílem projektu Rozvoj obuvnické klastru je
mj. také zlepšit a zvýšit efektivnost práce se-
kretariátu ČOKA získáním zahraničních zku-
šeností pracovníků sekretariátu,
realizovat mezinárodních odborné
semináře a konference, realizovat
pro členy celou řadu odborných
školení, propojit obuvnický klastr
na další klastry jako je Clutex nebo
Plastr a v neposlední řadě posílit
pozici výrobců obuvi na trhu domá-
cím i na trzích zahraničních. 

Digitalizace výroby
Dalším cílem je maximální digitali-
zace výroby, a to od přípravy a pre-
zentace kolekcí, až po jejich zave-
dení do výroby. Do digitální podoby
by měl být převeden v maximálně
možné míře také obchod s obuví,
což nám potvrdila i nová zkušenost
a změny nákupního chování v ob-
dobí pandemie covid-19. Vždy je
velmi důležité, aby obuv dobře padla na no-
hu, což je možné tvorbou dokonalých webo-
vých aplikací a e-shopů s maximem odbor-
ných informací pro zákazníky. Protože členy
klastru jsou i obchodníci s obuví, bude mož-

né vytvořit nové funkční propojení výroby, ob-
chodu a dokonalých internetových služeb pro
koncového spotřebitele. K tomuto bude vy-
užíváno mj. i sociálních sítí, facebooku a dal-
ších komunikačních prostředků.
Inovativnost projektu spočívá zejména v pro-
pojování teoretických znalostí odborníků
z univerzit, zkušeben, ale i lékařů-ortopedů,
podiatrů a lidí z obuvnické výroby, která je za-
měřena na ortopedickou obuv a stélky, na
funkční ochrannou, pracovní a bezpečností
obuv či na kvalitní certifikovanou dětskou

a komfortní volnočasovou obuv. Je nutné ve
všech těchto segmentech začít využívat nové
inovativní materiály, které zlepší např. mikro-
klima v obuvi. Je nutné začít využívat při pro-
deji nové formy měření a scanování nohou,

které zase zajistí lepší padnutí obuvi na no-
hu, tj. fitting.

Výroba obuvi se vrací do Evropy
Již dnes máme signály, že se výroba obuvi
a kožené galanterie také díky situaci, která
vznikla ohledně pandemie covid-19, začíná
do Evropy vracet. Evropská i česká ekonomi-
ka byly bezprecedentně zasaženy dopady
pandemie a jsou nutné stimulační zásahy na
národní i celoevropské úrovni. Z toho důvodu
představila Evropská unie (EU) v rámci plánu

Next Generation EU tzv. Nástroj
pro oživení a odolnost, jehož cílem
je napravit hospodářské a sociální
škody a restartovat evropskou eko-
nomiku. Konkrétně je pro ČR alo-
kováno 200 miliard korun, které
česká vláda může použít na obnovu
ekonomiky. Jde o náš podíl z Fondu
obnovy EU, který by měl být využit
nejen na restart české ekonomiky,
ale také k tomu, aby pomohl ČR
v naplnění Zelené dohody a přemě-
ně českého hospodářství na ekolo-
gicky udržitelnou ekonomiku. Věří-
me, že znalostní a dovednostní
know-how členských firem bude na-
ším projektem posíleno a přispěje
k dosažení stanovených cílů.
Více informací o projektu, o čin-
nosti ČOKA a jejich členech nale-

znete na: www.coka.cz.

PhDr. Vlasta Mayerová,
ředitelka Česká obuvnické 

a kožedělné asociace

Praha – Situace v tuzemském textilním
maloobchodu byla v prvních čtyřech měsí-
cích letošního roku katastrofální. Z důvo-
du řádění koronaviru zůstávaly uzavřené
obchody s módou, což se samozřejmě ne-
gativně odrazilo na jejich tržbách. Jediným
kanálem, jakým se legálně prodávaly tex-
til, oděv a obuv, byly e-shopy, které na-
opak jásaly nad nárůstem tržeb. 

Vyplynulo to z údajů, které nám poskytují čle-
nové test-klubu časopisu Svět textilu & obu-
vi. Máme pravidelná hlášení od více než
stovky obchodníků z naší branže. Vývoj tržeb
zveřejňujeme anonymně a vždy v porovnání
se stejným měsícem předcházejícího roku.
Pokud budete mít zájem připojit se, budeme
rádi. Stačí jen napsat na e-mailovou adresu:
redakce@textil-obuv.cz.
Aktuálně – pravda – počet respondentů test-
klubu v důsledku uzavření provozoven dočas-
ně prořídnul. I tak ale máme přehled o dění
na trhu. Z dodaných dat vyplývá, že letošní
leden v porovnání s lednem 2020 byl v tex-
tilním maloobchodě tragický: Zatímco v loň-
ském roce se textil a oděvy dobře prodávaly,
letos tržby klesly o 75 %! Jistou výjimku tvo-
řila oddělení módy ve velkých hypermarke-
tech, kde vláda zpočátku nedokázala najít

páky, jak zakázat prodej textilu vedle cukru
a vajíček. Nakonec se však řešení této neka-
lé konkurence vůči uzavřeným specializova-
ným obchodům našlo… 

První čtvrtletí: -60 %! 
Jak jsme se již zmínili, naopak dobře se dařilo
e-shopům, ve kterých módní zboží hraje čím
dál tím větší roli. Podle statistik internetové
obchody dosáhly nárůst tržeb o 40 %! Přede-
vším díky nim pak prodej textilu a oděvů v led-
nu 2021 zaznamenal propad „jen“ 75 %! Po-
dobně dopadl i měsíc únor. Podle údajů na-
šich respondentů a také Českého statistické-
ho úřadu se tržby v textilním a oděvním
maloobchodu 2021 snížily v meziročním
srovnání o 70 %! 

Březen 2021 měl tu „výhodu“, že se jeho trž-
by porovnávaly s březnem 2020, ve kterém
již byly rovněž částečně uzavřené obchody
s módou. Tak se výsledky letošního března
nejeví na prvním pohled tak dramaticky, jako
leden a únor. I tak ale v břehu došlo k dalšími
poklesu tržeb, tentokrát o 40 %. První
čtvrtletí tak skončilo s propadem -60 %!
V dubnu zůstaly obchody rovněž uzavřené,
a tak by se dalo napsat prakticky to samé,
jako o březnu. Jen výsledek dubna byl o něco
lepší, konkrétně tržby poklesly o 30 %!
Těžko hodnotit dosavadní průběh textilního
maloobchodu v ČR. Jistou nadějí je skuteč-
nost, že vláda 10. května „otevřela“ všechny
obchody. Obchodníkům vysvitla jistá naděje na
lepší časy. Nastanou? Michal Korol

Tržby textilního maloobchodu v ČR za leden–duben 2021

COVIDOVÉ DRAMA POKRAČUJE!

1. čtvrtletí: -60 Zdroj: Svět textilu & obuvi

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2021
(v porovnání se stejným obdobím roku 2020)
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Praha – Covid-19 umocnil sílu e-commer-
ce a internetových prodejů – v posledním
roce se přesun do onlinu stal existenční
záležitostí. To ale neznamená konec ka-
menných prodejen, jen se nové situaci
musejí trochu přizpůsobit. Prodejci si uvě-
domují, že klíčem k úspěchu je kombinace
prodejních kanálů – omnichannel řešení.
Pro výrobce je také zajímavé zapojení do
marketplace velkých prodejců, které je
cestou k masivnějším prodejům, zejména
pro lokální značky.

V současné době jsme svědky toho, jak se
nám prakticky před očima mění svět nakupo-
vání. Karanténa, společenský odstup, komu-
nitní šíření – to jsou příčiny formování nových
návyků a chování zákazníků, jež kromě re-
striktivních opatření motivuje zejména
strach. Nejde ale jen o to, že se lidé snaží
nakupovat bezkontaktně. Pandemie měla
zcela zásadní dopad nejen na klasický retail
a online prodej, ale i s nimi související služby
jako je skladování, logistika či IT.

Jen být online nestačí
Pandemie logicky zvýšila ochotu spotřebitelů
nakupovat online. Za rok 2020 vzrostl objem
e-commerce celosvětově o téměř 28 %.
V ČR zaznamenal tento sektor nárůst o čtvr-
tinu na zhruba 200 miliard korun. Nedá se
ale očekávat, že podobný trend bude pokra-
čovat i nadále. Už pro letošní rok analytici
předpokládají jen 15% růst.
„S rokem 2020 retail prošel největší trans-
formací za posledních 30 let. Objevuje se po-
jem Retail 4.0, který popisuje masivní digitál-
ní transformaci. Zahrnuje všechny moderní
nástroje a metody, které dnešní maloob-

chodníci používají ke zvýšení zážitku z naku-
pování. Nové technologie dnes umožňují po-
znat zákazníka lépe, rychleji pochopit trendy
v jeho chování a následně mu ušít nabídku
na míru. Obecně má být nakupování do bu-
doucna jednodušší, intuitivní, všudypřítomné
a zábavné. Zároveň firmy častěji kladou dů-
raz na udržitelnost a snaží se omezit plýtvá-
ní,“ popisuje změny v retailu v posledním ro-
ce Martin Šrůma, konzultant pro oblast re-
tailu Accenture ČR.

Jsou kamenné obchody přežitkem? 
Dění v posledním roce vede k předpokladu,
že kamenné obchody mají svůj čas sečtený.
I když průzkumy ukazují, že nárůst e-commer-
ce bude pokračovat, konec klasického prode-
je to neznamená. Prodejny se ale do budouc-
na musí transformovat. Stát se jedním z pro-
dejních kanálů, který bude těžit zejména
z možnosti zboží si fyzicky osahat. Další mož-
nosti skýtá to, že zákazníci do obchodů mo-
hou chodit nejen pro zboží, ale i za zážitkem.
Jednou z cest je například poskytování perso-
nalizovaného poradenství nebo ukázky výroby
zboží na prodejnách.
„Jako český výrobce textilního zboží jsme
v posledním roce poznali, jak je důležité mít
rozumně budovanou síť kamenných obchodů
i různé typy online prodejních kanálů. Své
zboží prodáváme online poslední roky pro-
střednictvím internetového obchodu Styx-un-
derwear.cz, kde zákazníci najdou jenom tuto
značku a Trenyrkarna.cz, která prodává více
značek spodního prádla. Rozhodli jsme se
ale jít ještě dál, a využít také tzv. marketplace
předního českého e-shopu Mall.cz. To nám
dává možnost oslovit ještě větší množství po-

tenciálních zákazníků, a zároveň si zachovat
samostatnost v rozhodování. Prodej, včetně
marketingu, dopravy, fakturace, případné
reklamace a vrácení zboží zastřešuje provo-
zovatel tržiště, my si určujeme cenu a expe-
dujeme zboží z vlastního skladu,“ vysvětluje
Ruslan Skopal, zástupce české značky spod-
ního prádla Styx. 

Technologie se prosazují
V nakupování se aktuálně prosazují výrazné
inovativní trendy – nákupy přes mobil, zapo-
jení rozšířené a virtuální reality. Patrné je
i to, že obchodování se propojuje s komuni-
kačními platformami. Velcí hráči online světa
aktivně pracují na vývoji řešení, která propo-
jují nakupování se sociálními sítěmi, chatova-
cími službami a dalšími aplikacemi.
„Elektronický obchod již není pro mnohé spo-
třebitele jen prodejním kanálem, eCommer-
ce se pro ně stala způsobem života. To ná-
zorně ukazuje služba Facebook Discovery
Commerce, která propojuje celou řadu funk-
cí, které lidé běžně využívají. Představte si,
že procházíte fotografie produktů na Insta-
gramu, přičemž máte možnost je ihned při-
dat do košíku. Propojením na stránku na Fa-
cebooku si o nich najdete podrobnosti,
a prostřednictvím WhatsAppu se můžete
obrátit s dotazem na danou společnost. Po-
kud zboží objednáte, zaplatíte přes Facebo-
ok Pay. Řešení tohoto typu vzniká více,
a i když se na nich zatím podílejí spíše inter-
netoví giganti, pro drobné prodejce přináší
propojení internetového prodeje větší mož-
nosti, podobně jako zapojování do multi-
channelu velkých hráčů,“ vysvětluje Martin
Šrůma z Accenture.

Retail v bodu zlomu 

ONLINE PRODEJ 
STÁLE POSILUJE
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Praha – Zlepšující se epidemická situace
otevírá dveře návratu k normálnímu živo-
tu. Zatím se zdá, že léto bychom mohli
prožít v klidu, stejně jako loni. Odborníci
však v souvislosti s nejrůznějšími mutace-
mi upozorňují na reálnou hrozbu podzimní
čtvrté vlny. Vláda, která v těchto týdnech
spouští dlouho očekávané rozvolňování,
ale podle slov vicepremiéra Karla Havlíčka
už ekonomiku znovu zavírat nechce. 

Pomoci k tomu má i projekt mobilní a webo-
vé aplikace s názvem Bezpečná provozovna,
za kterou stojí Hospodářská komora a obo-
rové svazy. Podle viceprezidenta komory
Zdeňka Zajíčka má tento nástroj pomoci vy-
budovat opět vzájemnou důvěru a pocit bez-
pečí v provozovnách či na akcích.
Covid nezmizí, musíme se s ním naučit žít.
Tato myšlenka hnala Hospodářskou komoru
k vývoji aplikace, která by umožnila co nej-
rychlejší návrat podnikatelů do normálu.
Umožnila by otevřít všechny služby a jiné
podnikatelské činnosti, aniž by se zákazníci
museli prokazovat potvrzením o negativním
testu, naočkování nebo prodělání nemoci.
Vláda ale nakonec rozhodla, že pro vstup do
provozoven služeb nebo např. restaurací by

mělo stačit i čestné prohlášení, že má daný
člověk test, očkování nebo že covid-19 v po-
sledních třech měsících prodělal. „Pokud
chce stát jít liberální cestou, nemáme s tím
problém. Ale zásadně odmítáme to, aby na
podnikatele byla následně házena odpověd-
nost za případné opětovné zhoršování pan-
demie,“ komentoval vládní rozhodnutí prezi-
dent Komory Vladimír Dlouhý.

Prokázat bezinfekčnost hostů
Tento přístup státu podle Komory přináší ri-
ziko, že se v provozovně objeví osoba, která
vědomě či nevědomě uvede, že je negativní,
ačkoliv to nebude pravda. „Provozovateli tak
hrozí nejen nakažení dalších klientů, ale také
personálu, což v případě následné karantény
může existenčně ohrozit jeho byznys a zdraví
lidí. Zejména proto už několik týdnů státu na-
bízíme aplikaci, která by ve spojení s medi-
cínskými daty od státu umožnila jasně a jed-
noduše prokázat bezinfekčnost hostů,“ vy-
světluje viceprezident Hospodářské komory
Zdeněk Zajíček, který projekt mobilní aplika-
ce zastupuje.
Hospodářská komora však sama o sobě tu-
to aplikace spustit nemůže. Potřebuje k to-
mu spolupráci státu, který nyní vytváří tzv.
Covid Pas. To je další mobilní aplikace, která

má usnadnit cesty do zahraničí, protože do
ní budou nahrávána medicínská data o očko-
vání na covid-19, negativním testu či prodě-
lané nemoci. Právě taková data v podobě
QR kódů by mohla na podzim přebírat i mo-
bilní aplikace Hospodářské komory.

Co bychom o mobilní aplikaci 
měli vědět?
Jde o dva systémy – stát vyvíjí systém gene-
rující QR kódy s potvrzeními, Hospodářská
komora vyvíjí validátor těchto kódů. Stát tak
stanovuje a konkretizuje pravidla, mj. uzná-
vání PCR a antigenního testu ze zaměstnání,
délku platnosti testu nebo dobu, kdy lidé mají
protilátky atd. 
Zákazník by se při vstupu prokázal potvrze-
ním v mobilní aplikaci nebo na papíře, že
podstoupil test, je očkován nebo má protilát-
ky. Na displeji se ukáže ANO, NE pro vyprše-
ní platnosti testu. Nikdo z hospodských pře-
ce nechce jinou informaci. Potřebuje jen vě-
dět, že ten, kdo do provozovny vstupuje, spl-
ňuje státem stanovené podmínky. A zákazník
potřebuje vědět, že vstupuje do bezpečné
provozovny, uvedené na mapě bezpečných
provozoven.
První standardy pro to, aby provozovny byly
bezpečné, již existují. Příkladem jsou pravidla
označená jako Bezpečná restaurace, za ni-
miž stojí mj. Český svaz pivovarů a sladoven,
nebo pravidla bezpečného provozu sportov-
ních areálů, bazénů a saun definovaná Če-
skou komorou fitness. Podniky se v nich
zpravidla zavazují, že nastaví vzdálenost mezi
stoly či zákazníky, omezí počet zákazníků na
metry čtvereční a budou provozovány za zvý-
šených hygienických podmínek.

Jak to funguje? 
1. Stačí se připojit na www.zitbezpecne.cz

nebo si bezplatně stáhnout aplikaci na
App Store nebo Google Play 

2. Vyplnit jednoduchý registrační formulář
firmy 

3. Proběhne kontrola zadaných údajů přes
ARES

4. Schválení uživatele

A bezpečné podnikání může začít...

Autor: APaČ, HK ČR
Ilustrace: HK ČR

Hospodářská komora ČR

CHYTRÁ MOBILNÍ APLIKACE
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Prohlubování pandemie covid-19 v posled-
ním čtvrtletí roku 2020 a prvním čtvrtletí ro-
ku 2021, kdy se ČR v mezinárodním srovná-
ní profilovala jako země zvládající pandemii
nejhůře, vyvolávalo poměrně pesimistická
očekávání. Ta rozptýlilo až zveřejnění prvního
odhadu HDP z dílny Českého statistického
úřadu na přelomu dubna a května, podle ně-
hož česká ekonomika v prvním čtvrtletí letoš-
ního roku poklesla o pouhých 0,3 % mezi-
čtvrtletně a o 2,1 % meziročně. Panel ČBA
předpokládá, že se o to zasloužila především
spotřeba vlády a solidní čistý vývoz, zatímco
opačným směrem působila nadále slabá in-
vestiční aktivita firem a spotřeba domácnos-
tí, zasažená uzavřením většiny obchodů i řa-
dy oborů služeb po celé první čtvrtletí letoš-
ního roku.

Vliv hospodářského vývoje ve světě 
Mezinárodní měnový fond (MMF) po poklesu
globálního výkonu o 3,3 % v roce 2020 zlep-
šil před jarním zasedáním o polovinu pro-
centního bodu lednový odhad, a nově očeká-
vá růst světového HDP v letošním roce
o 6 %. V roce 2022 pak předpovídá zmírně-
ní tempa na 4,4 %. 
Nejlépe v jeho mezinárodním srovnání vychá-
zí Čína, jejíž hospodářství v loňském roce

vzrostlo o 2,3 %, letos zrychlí na 8,4 %
a napřesrok by měl HDP stoupnout o 5,6 %.
To je dobrá zpráva nejen pro exportně orien-
tované Německo, které by se mělo, po loň-
ském poklesu o 4,9 %, vrátit k růstu
o 3,6 %, a v příštím roce o 3,1 %, což jsou
pro hospodářství našeho největšího obchod-
ního partnera povzbuzující čísla. I pro nás je
dobrou zprávou, že němečtí analytici pozoru-
jí zlepšení v mezinárodním obchodu, zrychlo-
vání vývozního tempa a přechod do fáze citel-
ného oživení (poptávka z Asie, a hlavně z Čí-
ny, po německém zboží prudce stoupá, ale
zlepšuje se i z USA). Německá ekonomika,
která má za sebou osm čtvrtletí poklesu prů-
myslové produkce, zároveň prochází masiv-
ním strukturálním posunem, a to zejména
v automobilovém průmyslu. Většina sektoru
služeb je stále pod uzávěrou, nicméně pro-
očkovanost se zvyšuje, a proto trh do konce
května očekává uvolnění nejrestriktivnějších
opatření. 
Hospodářství eurozóny jako celku dle MMF
loni kleslo o 6,6 %, letos by dle něj mělo růst
o 4,4 % a o 3,8 % v roce příštím. Díky pru-
žnější ekonomice a masivnímu fiskálnímu sti-
mulu zaznamenaly USA v loňském roce ve
srovnání s EU nižší pokles (o 3,5 %) a letos
porostou naopak rychleji (o 6,4 %). Pro rok

2022 MMF předvídá severoamerické eko-
nomice zpomalení na 3,5 %.

Nastává oživení
I když se epidemická situace Česka s nástu-
pem jara, ruku v ruce s konečně zrychlující
se vakcinací, pozvolna začala obracet k lep-
šímu, vyhráno zdaleka ještě není. Experti
prognostického panelu ČBA jsou přesto
o něco optimističtější než v únoru, kdy ČBA
prezentovala svůj první letošní hospodářský
výhled. Jejich optimismus se týká především
zlepšení výhledu na letošek, kdy by podle me-
diánu jejich odhadů měl HDP meziročně
vzrůst o 3,3 %. Po 2,1% meziročním propa-
du v prvním čtvrtletí by hlavní růstový impulz
podle očekávání panelu ČBA mělo přinést
především druhé čtvrtletí s meziročním tem-
pem růstu 8,4 %. Podle názoru bankovních
ekonomů se o zesilování počínajícího oživení
v zásadě rovnoměrně postará spotřeba do-
mácností, u níž očekávají 2,2% meziroční
růst, vládní spotřeba s tempem růstu 2,6 %
a (spíše ve druhé polovině roku) i investice,
u kterých očekávají meziroční růst o 2 %. 
Pro rok 2022 očekávají hlavní ekonomové
bank 4,3% růst HDP, který by vedle spotřeby
zrychlující na meziroční tempo růstu ve výši
3,3 % měl být tažen především výrazným
7% oživením investiční aktivity firem. Veřejná
spotřeba by oproti letošku měla růst pouze
1% tempem a pokračující dovozní aktivita
způsobí, že čisté exporty budou k růstu při-
spívat pouze nepatrně.

Trh práce
Mezera mezi volnými pracovními místy a poč-
tem nezaměstnaných se od nejvyšší hodnoty

Makroekonomická prognóza České bankovní asociace

EKONOMIKA 
LETOS POROSTE O 3,3 %
Praha – Hlavní ekonomové bank zastoupení v prognostickém panelu České bankovní aso-
ciace (ČBA) vzhledem ke slibným signálům přicházejícího oživení zvýšili v květnu oproti
únorové prognóze odhad růstu HDP na letošek o 0,7 procentního bodu na 3,3 %, odhad
pro rok 2022 naopak mírně upravili směrem dolů na 4,3 %. Většina rizik i nadále souvisí
s nejistotou ohledně dalšího vývoje covid-19 a jeho hospodářskými dopady, ke kterým pa-
tří i závažný nedostatek některých subdodávek ze zámoří. Ve srovnání s dosud publikova-
nými odhady se i přes tyto nejistoty prognóza ČBA řadí mezi ty optimističtější.
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na začátku pandemie v březnu 2020, kdy vol-
ných míst bylo o cca 124 000 více než žada-
telů, postupně uzavírala. Rok 2021 začal led-
novým „převisem“ volných míst na úrovni
„pouhých“ 16 800, avšak poté se trend začal
obracet a na konci března bylo přes 32 000
neobsazených míst navíc oproti počtu do-
stupných uchazečů o zaměstnání. Česká eko-
nomika je v rámci EU stále v relativně unikátní
situaci (i když Polsko už druhý měsíc eviduje
nižší nezeměstnanost než my) a podíl neza-
městnaných osob v prosinci dosáhl pouze
4 % (cca o jeden procentní bod výše než před
rokem) a na konci dubna vzrostl pouze na
4,1 %, při přetrvávajících strukturálních
problémech trhu práce. Jakkoli se zdá, že by
to mohlo znamenat obrat, po ukončení vlád-
ních podpůrných programů se situace v ně-
kterých oborech, resp. regionech, může
zhoršit. Podle prognostického panelu ČBA
však bude i takový nárůst míry nezaměstna-
nosti v ČR pouze přechodný. V roce 2021
odhaduje průměrnou nezaměstnanost na
4,3 %, která by následně v roce 2022 měla
nepatrně poklesnout na 4,1 %.

Veřejné finance
Veřejné finance v loňském „covidovém“ roce
skončily ve schodku 6,2 % HDP a kumulova-
ný veřejný dluh tak stoupl na 38,1 % HDP.
Sám o sobě by takový výsledek vzhledem
k mimořádnosti a síle externího šoku, které-
mu česká ekonomika musela čelit, nebyl vní-
mán jako mimořádný. Kritika se týká přede-
vším schválení daňového balíčku, které za-
nechalo v příjmech státního roz-
počtu do budoucna (zatím nijak
nekompenzovanou) mezeru v roz-
sahu cca 100 miliard korun. V le-
tošním volebním roce ani největší
optimisté neočekávají návrat
k rozpočtové střídmosti. Nicmé-
ně nedávno zveřejněný Konver-
genční program překvapil upřím-
ností, s jakou prezentuje odhad
schodku na letošní (ve většině do-
ufejme post covidový) rok ve výši
8,8 %, téměř 6 % na rok 2022
a shodně nad 5 % po dva násle-
dující roky. I scénář „s chystaný-
mi“, avšak neupřesněnými, úspo-
rami počítá až do roku 2024,
včetně, s deficity nad 4 % ročně
a veřejným dluhem v blízkosti zá-
konem stanovené 55% dluhové
brzdy. Nedostatku konsolidačních
ambicí současné české vlády si
v návaznosti na zveřejnění Kon-
vergenčního programu už všimla ratingová
agentura Moody s a publikovala směrem
k investorům příslušná varování. 
Prognostický panel ČBA odhaduje schodek
veřejných financí v letošním roce na 7,4 %
HDP, přičemž veřejný dluh vzroste na
44,1 % HDP. Dopad razantního výpadku pří-
jmů bez přijetí dostatečných opatření na vý-
dajové straně ani v roce 2022 neumožní sní-
žení schodku veřejných financí pod 4,5 %
HDP. Veřejný dluh by se tak vyšplhal na
45,7 % HDP. Pokud vláda vzešlá z podzim-
ních voleb nezačne veřejné finance razantně
konsolidovat, k nárazu na dluhovou brzdu,
stanovenou zákonem o rozpočtové odpověd-

nosti na 55 % HDP, by mohlo dojít již v roce
2024. 

Měnová politika, 
inflace a měnový kurz 
Podle očekávání ponechala na svém květno-
vém zasedání Bankovní rada České národní
banky (ČNB) sazby na úrovni 0,25 %, na kte-
ré je poslala 11. května 2020. S novou pro-
gnózou ČNB publikovanou 6. května 2021 je
konzistentní nejprve stabilita tržních úroko-
vých sazeb následovaná jejich nárůstem
zhruba od poloviny letošního roku. Prognóza
ČNB překvapila ve dvojím smyslu: jednak vý-
raznou korekcí očekávaného růstu letošního
HDP směrem dolů na 1,2 %, a jednak, navz-
dory citelně vyšší očekávané inflaci, nezmě-
něnou trajektorií sazeb.
Během krizového roku 2020 udržovala cen-
trální banka měnovou politiku v uvolněném
módu navzdory spotřebitelské inflaci, která
se od loňského dubna pohybovala nejenom
nad inflačním cílem, ale i mírně nad horní
hranicí tolerančního pásma. V závěru první-
ho letošního čtvrtletí bylo možné pozorovat
její klesající trend, postupný návrat do tole-
rančního pásma, i když stále ještě nad cílem
(na konci března 2,3 % meziročně, průměr-
ně 2,8 % za posledních 12 měsíců).
Pro letošní i pro příští rok očekávají hlavní
ekonomové bank, že nárůst spotřebitelských
cen, vyjma krátkodobého zrychlení inflace,
bude i nadále pozvolna směřovat ke 2% in-
flačnímu cíli, a to na průměru kolem 2,5 %
letos a 2,2 % v roce 2022. 

Pokud jde o měnově politickou sazbu, k její-
mu prvnímu zvýšení dojde podle ekonomů
bank spíše ve druhé polovině letošního roku.
V letošním i příštím roce očekávají po dvou
zvýšeních po 0,25 procentního bodu, čímž
by se dvoutýdenní reposazba měla v závěru
příštího roku dostat na 1,25 %. 
Měnový kurz po turbulentním vývoji během
loňského roku ukončil rok na hladině 26
Kč/EUR a od začátku roku kolem této úrov-
ně mírně osciloval. Pro letošní a příští rok
očekává prognóza ČBA jeho další mírné
zpevňování v řádu několika desítek haléřů na
průměru kolem 25,80 Kč/EUR letos
a 25,20 Kč/EUR v příštím roce. Míra nejis-

toty totiž přes zlepšující se epidemiologickou
situaci a zvyšující se proočkovanost popula-
ce zůstává i nadále vysoká. 

Očekávaný vývoj vkladů 
Zásadní budoucí nejistota dramaticky ovlivni-
la vývojové trendy v oblasti vkladů a úvěrů
českých firem. V říjnu 2020 byly poprvé za
posledních 30 let firemní vklady na účtech
u bank vyšší než jejich úvěry. Tento převis se
od té doby zvětšoval a navzdory dílčí korekci
na konci března 2021 činil téměř 100 mi -
liard korun, což svědčí o dosud vysoké míře
nejistoty a nízké ochotě firemního sektoru
investovat. 
Vklady domácností i nadále rostly. Dynamika
jejich růstu byla zhruba dvojnásobná než dy-
namika zadlužování s tím, že finanční meze-
ra na konci března přesáhla jeden bilion ko-
run. U domácností je rychlý růst vkladů prav-
děpodobně dán především tím, že v důsled-
ku vládních omezení nebylo po dobu mnoha
týdnů možno realizovat některé typy výdajů.
Bohatší domácnosti i přes stále rostoucí ce-
ny investovaly na dluh do nemovitostí. Je
otázkou, nakolik se mimořádná akumulace
odložených úspor po ukončení restrikcí a ná-
vratu do (nového?) normálu projeví v dynami-
ce nárůstu spotřeby. Zcela jistě to však ne-
bude v rozsahu mimořádné akumulace, kte-
rý lze řádově odhadnout na cca čtvrt bilionu
korun, a to vzhledem k nerovnoměrné distri-
buci úspor mezi jednotlivými příjmovými sku-
pinami, jejich různému sklonu ke spotřebě
a podobně nerovnoměrného dopadu zrušení

superhrubé mzdy a snížení sazby
DPFO na čisté příjmy domácností. 
V loňském roce zaznamenaly kli-
entské úvěry solidní 4,9% růst.
Ten byl tvořen 6,5% nárůstem
(především hypotečních) úvěrů do-
mácnostem a 3,2% růstem úvěrů
firemní klientele, který podpořily
v malé míře vládní záruční progra-
my zaměřené především na pro-
vozní financování. Očekávání pro-
gnostického panelu ČBA se v této
oblasti oproti únoru příliš nezměni-
la. Úvěrová emise bude letos po-
kračovat pouze zvolna. Očekávané
meziroční tempo růstu je 5 % u kli-
entských úvěrů celkem. To bude
taženo především 6,5% růstem
úvěrů domácnostem. Bankovní
úvěry firemní klientele porostou
o pouhých 1,2 %, přičemž toto
nízké tempo růstu bude částečně
dáno posilováním kurzu koruny,

které samo o sobě povede ke snižování v ko-
runách vykazovaného objemu cizoměnových
úvěrů. Citelnější oživení úvěrové emise hlavní
ekonomové bank očekávají teprve napřesrok.
V roce 2022 by měl být zhruba 5,2% růst kli-
entských úvěrů rozdělen rovnoměrněji – 6%
růst úvěrů domácnostem a 5,1% růst úvěrů
firmám. Stále vysoká míra nejistoty se odráží
i ve vývoji klientských vkladů v bankách. Po
loňském nárůstu o 10,8 % (!) lze letos očeká-
vat stále nadprůměrné 8,1% tempo, které
zvolní na 6 % teprve v roce 2022. 

Zdroj: Česká bankovní asociace 
(kráceno)



Svět textilu & obuvi

28

Právní poradna

květen – červen 2021

Když se řekne dílo, řada z nás si asi nejdřív
představí obraz nebo sochu. Za dílo však
můžeme považovat celou řadu věcí od člán-
ků do magazínu přes počítačový software,
program nebo aplikaci vytvořenou na míru
až po řemeslné stavební práce.
Smlouva o dílo je tak zcela běžná mezi fre-
elancery v nejrůznějších odvětvích, vývojáři,
překladateli nebo zmíněnými řemeslníky.
Které náležitosti by měla taková smlouva
o dílo obsahovat, aby skutečně dobře chráni-
la obě smluvní strany?

1. Identifikace 
smluvních stran

Každá správně sestavená smlouva o dílo by
v první řadě měla obsahovat údaje o jednot-
livých smluvních stranách. Nezapomeňte na
jména (případně názvy společností), sídla,
identifikační čísla, údaje o zápisu v obchod-
ním rejstříku a ideálně i bankovní spojení
a jméno zástupce společnosti, včetně kon-
taktu (pokud je smlouva uzavřena za společ-

nost). Možná si teď říkáte, proč zmiňujeme
takové základy. Asi byste se ale divili, kolik lidí
hned v prvním bodě chybuje.

2. Definice 
používaných pojmů

Kromě smluvních stran je nutné definovat
i pojmy, které ve smlouvě užíváte. Účelem je,
aby bylo pro každého zúčastněného vše jas-
né a nemohlo dojít ke dvojímu výkladu pojmů.
Proto určitě zmiňte, co je přesně myšleno
vadami, v jakých případech jde o drobné va-
dy a označte přesně i zákon, který danou
problematiku upravuje.

3. Předmět
smlouvy

V dalším kroku je nutné co možná nejpo-
drobněji popsat předmět smlouvy, tedy sa-
motné dílo. Zároveň je třeba uvést formální
náležitosti, tedy že dílo bude zpracováno
v termínu uvedeném ve smlouvě a za cenu
uvedenou ve smlouvě.

4. Termín 
plnění

S předchozím bodem se pojí potřeba přímo
specifikovat termín, do kterého bude dílo
předáno objednateli. Dokončení přitom mů-
že probíhat na etapy, to je také případně po-
třeba zohlednit. Následné převzetí díla je
vhodné stvrdit podpisy obou smluvních
stran, většinou se doporučuje speciální
předávací protokol, jehož vzor může být ve
smlouvě již uveden.

5. Cena
Kromě termínu nesmíme zapomenout ani na
uvedení zmiňované ceny za dílo. Tu můžete:
■ 1. Stanovit pomocí pevné částky – v tako-

vém případě nemůže zhotovitel nebo ob-
jednatel žádat změnu ceny proto, že si dílo
vyžádalo více úsilí nebo vyšší náklady.

■ 2. Stanovit ji odhadem – u tohoto způsobu
stanovení ceny se objednatel a zhotovitel
dohodnu na odhadované ceně, která má
být v zásadě dodržena. V případě, že zho-
tovitel v průběhu zjistí, že cenu bude třeba
podstatně překročit (o více než 10 %), mu-
sí to objednateli oznámit bez zbytečného
odkladu s odůvodněním a určením nové
ceny. Objednatel může v takovém okamži-
ku od smlouvy odstoupit a zaplatit poměr-
nou část určené ceny zhotoviteli (má-li
z částečného plnění prospěch). Pokud by
tak neučinil, platí, že se zvýšením ceny
souhlasí.

■ 3. Určit ji rozpočtem, jehož úplnost byla
zhotovitelem zaručena – ani jedna strana
nemůže v tomto případě žádat o změnu
ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí ne-
bo náklady, než bylo předpokládáno.

■ 4. Určit ji rozpočtem s výhradou neúplnos-
ti – používá se v situacích, kdy zhotovitel
není schopen určit, kolik materiálu nebo
práce bude k dokončení díla potřeba. V ta-
kovém případě může požádat v průběhu
o zvýšení ceny.

■ 5. Určit ji rozpočtem s výhradou nezávaz-
nosti – používá se nejčastěji v případech,
kdy nelze určit konečnou cenu materiálu
kvůli přílišné fluktuaci. V průběhu tak může
zhotovitel požadovat zvýšení ceny o část-
ku, o níž se převýší náklady oproti původně
zahrnutým do smlouvy.

■ 6. Neurčit cenu vůbec – v takovém přípa-
dě bude platit za ujednanou cena, kterou
by objednatel zaplatil za totéž nebo srovna-
telné dílo v době uzavření smlouvy a za po-
dobných smluvních podmínek.

Nastavení ceny by mělo vždy reflektovat indi-
viduální okolnosti smluvního vztahu, nejvíce
povahu celého díla, jeho rozsah i technickou
a časovou náročnost jeho provedení.
Ve finále nezapomeňte na informaci, zda ce-

Advokát radí

CO BY MĚLA OBSAHOVAT
SMLOUVA O DÍLO
Praha – Smlouva o dílo chrání objednatele i zhotovitele díla. Ošetřuje rizika spojená
s pozdním nebo neúplným dodáním díla, jeho vadami, problémy při úhradě peněz nebo
autorskými právy.
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na zahrnuje DPH, nebo teprve bude připoč-
teno. Je také vhodné zmínit, co všechno ce-
na zahrnuje, tedy například náklady zhotovi-
tele, poplatky i kroky vedoucí k případnému
odstranění vad.
Spolu s konkrétní částkou je poté nutné
uvést i způsob její úhrady, tedy zda bude ce-
na zaplacena přímo při předání díla, nebo
bude vystavena faktura se 14 denní splat-
ností apod.

6. Místo 
plnění

Pokud se podepisuje smlouva o dílo na sta-
vební práce nebo jinou činnost vykonávanou
na konkrétním místě (například v kanceláři
objednatele), je nutné kromě termínu a ceny
specifikovat i místo, kde bude dílo provede-
no. Většinou je to logické, ale chrání to stra-
ny pro případ sporu.

7. Povinnosti 
zhotovitele

Ve smlouvě by dále neměly chybět povinnosti
obou smluvních stran. Pokud jde o zhotovite-
le, tam uvádíme především závazek, že
autor provede dílo v souladu se smlouvou,
na vlastní odpovědnost, vlastním jménem
a s odpovídající péčí.
Zhotovitel také prohlašuje, že se seznámil se
všemi podrobnostmi a bylo mu dodáno vše,
co pro zhotovení díla potřebuje. Pokud zho-
tovitel pro provedení díla využije i své kolegy
či zaměstnance, zavazuje se, že jde pouze
o kompetentní osoby, které splňují všechny
právní předpisy pro výkon dané činnosti.

8. Povinnosti 
objednatele

U objednatele je povinností potřebných pro
provedení díla o poznání méně. Kromě úhra-
dy smluvené částky za dílo jde také o poskyt-
nutí veškerých informací a podkladů, které
zhotovitel pro vytvoření díla potřebuje. Pokud
jsou předmětem smlouvy stavební úpravy
domu, je samozřejmě potřeba umožnit pří-
stup do nemovitosti.
Právě v součinnosti přitom může být „zako-
pán pes“. Její nutnost a rozsah je proto

vhodné dobře zvážit i kvůli termínům a rozsa-
hu díla.

9. Autorská práva 
a duševní vlastnictví

S právy a povinnostmi se pojí i ošetření
autorských práv a duševního vlastnictví.
Autorská práva se řeší u děl, která jsou vý-
sledkem tvůrčí činnosti autora (tedy napří-
klad malířská, grafická, slovesná nebo archi-
tektonická díla a také počítačové programy).
Pokud objednatel poskytne zhotoviteli díla dů-
věrné a odborné informace, tedy například
výkresy a projekty, jsou tyto podklady dušev-
ním vlastnictvím objednatele, které je rovněž
třeba ve smlouvě ošetřit. Ostatně mlčenli-
vost se do smlouvy většinou výslovně vkládá.

10. Odpovědnost za škodu
a vady díla

Ve smlouvě je dále třeba specifikovat i odpo-
vědnost za škodu a vady. Obvykle platí, že až
do předání díla objednateli je za všechny pří-
padné škody odpovědný zhotovitel. Jde při-
tom nejen o škody na dílu samotném, ale ta-
ké na materiálu nebo vybavení. Ten by tak
měl mít zřízená potřebná pojištění a posta-
rat se o bezpečné skladování veškerého vy-
bavení.
Zhotovitel je dále odpovědný za vady díla,
které vznikly v době jeho provádění nebo byly
nevhodným prováděním způsobeny a projevi-
ly se až po předání díla. Tyto vady by měl zho-
tovitel opravit na své vlastní náklady.
Toto je možná jedna z nejpodstatnějších
částí smlouvy – právě odpovědnost se zkou-
má v případě problému. Díla jsou přitom
často součástí komplexního řešení, takže
škoda nevzniká jen nefunkční dodávkou, ale
třeba zastavením celého provozu nebo tře-
ba ušlým ziskem z nefunkčního e-shopu. Do
smlouvy je tak vhodné zakomponovat i se-
rvis díla.

11. Sankce
Součástí každé smlouvy by měly být i případ-
né sankce za porušení termínu plnění nebo
jiného závazku. Smluvní pokuta se povětši-

nou určuje pevnou částkou či jako určité pro-
cento z ceny díla za každý den prodlení. Ve
smlouvě je také třeba uvést, jakým způso-
bem a v jakém termínu budou případné
sankce zaplaceny.

12. Odstoupení 
od smlouvy o dílo

V souvislosti se sankcemi je třeba zmínit
i odstoupení od smlouvy. I tím lze řešit dlou-
hé prodlení s dodáním díla. Ve smlouvě lze
definovat, že pokud prodlení trvá určitý po-
čet dní, má objednatel právo od smlouvy od-
stoupit.
Dalším důvodem pro odstoupení může být
neochota zhotovitele odstranit vady vzniklé
při provádění díla, a to ani po písemném
upozornění ze strany objednatele. Ukončení
smlouvy o dílo jsme se věnovali v jednom
z předchozích článků.

Vzor smlouvy o dílo najdete na mnoha inter-
netových stránkách. Mějte však na paměti,
že takové vzory mohou být zastaralé, příliš
obecné a nebudou obsahovat konkrétní nále-
žitosti pro vaše dílo. Proto vždy doporučuje-
me nechat si smlouvu zkontrolovat od práv-
níka, který poradí se správnou úpravou
a ochrání tak vaše práva.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz.
Ten přináší nový produkt, který
umožní přístup k právníkovi kdykoliv
a odkudkoliv, navíc za zlomek
obvyklé ceny.
Dostupnyadvokat.cz je neustále
k dispozici svým klientům při řešení
právních problémů, sepsání smluv
a v dalších právních záležitostech. 

Foto: Pixabay
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Během módního večera byly k vi-
dění kolekce známých českých
módních návrhářů, oblíbených
značek, ale i mladých talentů ze
Střední školy designu a módy
v Prostějově. Czech Fashion
Night se uskutečnil za podpory
Olomouckého kraje a ve spolu-
práci s nadací Fondazione Stra-
divari. 
Svoji tvorbu představili módní
návrháři jako Luděk Hanák, kte-
rý nezklamal a uchvátil svými
elegantními modely určenými
pro dámy, světoznámá Olga Ru-
sakova, Sandra Švédová, u je-
jichž modelů ani tentokrát ne-
chyběla vzdušnost, jemnost
a elegance. Dále Petr Kalouda
či Klára Kornfeld. Prezentovala
se rovněž značka Laracaille,
značka plavek Neonky by Nela
Slováková i značka Hexis Milano,
nabízející pánskou módu a znač-
ka svěžího pánského spodního
prádla Paul Brun. Moderování
večera se ujali Nela Slováková
a Miroslav Šimůnek.

Olomouc

CZECH FASHION NIGHT

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Poslední vydání (březen/duben 2021) našeho časopisu vyšlo poprvé v jeho de-
setileté historii pouze elektronicky – předplatitelé ho získali e-mailem, ostatní zá-
jemci si ho mohli přečíst či stáhnout z našeho webu. A mezi našimi čtenáři to
mělo pozoruhodný ohlas. Rozdělili se, jak už to v české kotlině bývá zvykem, na
dva tábory: první z nich časopis posílaný elektronicky vřele přivítal: „V dnešní
době, kdy má každý počítač, jste to měli udělat již dávno,“ píše pan František
z Ostravy. „Je to rychlejší a zábavnější,“ dodal. Druhé části našich čtenářů se
tahle „novinka“ vůbec nelíbila a nenechali na ní niť suchou: „Tak jako oděv či
obuv si musím před nákupem prohlédnout, doslova omakat a potěžkat, tak
i módní fotky na obrazovce počítače nejsou tím pravým ořechovým,“ napsal
nám pan Michal z Brna. „Není nad kvalitní fotku na kvalitním papíru, na kterém
je vidět každý barevný odstín,“ dodal. 
Kdo má pravdu, je opravdu těžké rozsoudit. Jedno je však jisté: náš časopis
chceme i nadále vydávat jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jen různorodé
těžkosti vyvolané pandemií koronaviru způsobily, že minulé i aktuální vydání spat-
řilo světlo světa jen na obrazovce. Doufejme, že tak, jak pandemie pomalu, ale
jistě ztrácí na síle, se vše se vrátí do obvyklých, a hlavně normálních kolejí. I od-
borný časopis Svět textilu & obuvi. 

Michal Korol, šéfredaktor

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str. 2), WICO B.G.M. (str. 5), ETKA (str. 6), Textilní zkušební ústav (str. 19) 

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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sf Olomouc – V nádherných designových prostorách kavárny Cafe New One
v Olomouci proběhl v dubnu večer věnovaný módě. Vzhledem k aktuálním
pandemickým opatřením se event Czech Fashion Night 2021 konal pouze
v digitální podobě online a bylo možné ho sledovat na sociální síti YouTube.
Fanoušci módy si zde mohou pustit také záznam z tohoto eventu.






