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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
Máme za sebou 54. mezinárodní veletrhy
STYL a KABO, které se konaly koncem srpna v Brně. Představilo se na nich 233 firem,
které ukázaly více než 500 módních značek
z 20 zemí světa. Osobně mám radost z toho, že tyto veletrhy stále „žijí“ (už 27 let!) a je
o ně zájem v tuzemsku i v zahraničí. Pro ty,
co jejich význam někdy zlehčují, mám jednu
radu: Vzpomeňme jen, jak dopadly jiné známé veletrhy v našem regionu: v Lipsku, Trenčíně, Budapešti či jinde! Za tento stav můžeme děkovat nejen pořadatelům, ale i vystavovatelům, a především pak návštěvníkům.
Těch ostatně přijelo do Brna skoro pět tisíc,
což je v našich podmínkách úctyhodné číslo.
Více se o veletrzích STYL a KABO dočtete na
straně 24 tohoto vydání.
Na dalších stránkách odborného časopisu
Svět textilu & obuvi se dnes mj. dozvíte, jaké

trendy připravily firmy v segmentu dámské
a pánské módy pro podzim 2019 (str. 8–13),
jaké nové modely nabízejí výrobci v sortimentu dámské a pánské obuvi pro podzim/zimu
2019/20 (str. 14–15), společenské módě
a obuvi (str. 16–19) a také co je nového ve
svatební módě (str. 20–21).
Avšak každé vydání Světa textilu & obuvi obsahuje kromě módních trendů ještě další části.
Dnes v nich představujeme mj. výsledky tuzemského textilního a oděvního maloobchodu
za leden–srpen 2019 (str. 30), podrobně popisujeme, jak si vedl český textilní a oděvní
průmysl v prvním pololetí letošního roku (str.
36–37) či jaké padělky objevili inspektoři České obchodní inspekce v minulých měsících.
Věřím, že si v dnešní nabídce zpráv, reportáží a rozhovorů opět vyberete to správné téma. Přeji vám všem nerušené čtení.
Michal Korol,
šéfredaktor
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Liberec

ODĚV A TEXTIL
Liberec – V úterý 17. září přijeli do Liberce mladí oděvní návrháři nejen z České,
ale i Slovenské republiky. Na akademické
půdě Technické univerzity v Liberci se konal již šestý ročník soutěže Oděv a textil,
Liberec 2019 s podtitulem Bez textilu by
nebylo oděvu.
Soutěž organizuje Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil Liberec, ve spolupráci se zdejší
Střední průmyslovou školou textilní a Fakultou
textilní Technické univerzity. Ta mimo jiné poskytla prostory v aule a přilehlých prostorech
v budově G. Na přehlídkovém mole v aule mohli
diváci zhlédnout přes šedesát módních kolekcí
vyrobených žáky základních i středních škol
v pěti různých kategoriích. Porota sestavená
zejména z odborníků a osobností v oblasti oděvního návrhářství, a také zástupců partnerských
subjektů, neměla tedy lehkou práci.
V předsálí proběhla výstava výtvarných návrhů
žáků základních škol, kteří obdrželi předtištěnou siluetu postavy, na niž měli namalovat návrh modelu na téma Přírodní živly. Šlo tedy
o kategorii Módní kresba zařazenou do soutěže podruhé. Počet přes dvě stě návrhů hovoří
o její velké úspěšnosti. Nechyběl ani každoroční textilní workshop, který připravila liberecká

Střední průmyslová škola textilní. Skleněné
plastiky pro vítěze vyrobila Střední škola řemesel a služeb z Jablonce nad Nisou. Základní
školy tvořily modely v tradiční kategorii nazvané Tvoříme nejen z textilu. Na prvním místě se
umístila miletínská základní škola se svou kolekcí Doba plastová vyrobenou z recyklovaných
plastových výrobků.
První kategorii pro střední školy pojmenovanou
Akademie stylu & módy zaštítila Klára Klempířová, předsedkyně stejnojmenné organizace.
Hodnotné ceny za 1. místo si do Hronova odvezla Střední průmyslová škola Otty Wichterleho s vítěznou kolekcí Street wear.
Výročí 30 let od převratu v listopadu 1989 odrážela kategorie Móda sametové revoluce. Ce-

nu za 1. místo obdržela Stredná priemyselná
škola Svidník díky kolekci Imprisoned in plastic
s výraznými doplňky.
Další dvě kategorie vzešly z hlasování na webových stránkách soutěže. Vybranými byly kategorie Ženy nosí kalhoty, kde se na prvním
místě umístila kolekce Výzva ze Střední školy
designu a módy Prostějov, a také nejúspěšnější kategorie Když šaty vyprávějí (přihlášeno
34 kolekcí), kde v těžkém boji úspěšně obstála kolekce Hate Free Střední průmyslové školy textilní v Liberci.
Šestý ročník soutěže byl bezesporu velmi
úspěšný a zřejmým se stává fakt, že soutěž
Oděv a textil vrací Liberci motiv mladé módy.
Jiří Beneš

KiK

ZŮSTÁVÁ LÍDREM NA DISKONTNÍM TRHU
Bönen – Společnost KiK Textiles and NonFood GmbH dosáhla za rok 2018 čistých
tržeb ve výši 2,05 mld. EUR, což představuje nárůst o 2,5 %. KiK si tak stále udržuje svou přední pozici mezi diskontními
oděvními firmami. Na konci roku 2018
měla společnost KiK po celé Evropě
3 697 poboček, z toho 2 607 v Německu. Ve srovnání s předchozím rokem
rozšířila síť svých poboček o 133 nových
obchodů v jedenácti zemích.
Zejména trhy v Polsku, České republice, Maďarsku a na Slovensku zaznamenaly silný růst
a kompenzovaly mírné ztráty v německém
prodeji. Společnost chce i v budoucnosti dál
expandovat na trhy střední a východní Evropy.
„Pokračující odezva ze strany zákazníků ukazuje, že levné oděvy v dobré kvalitě a basic oblečení, které je celoročně k dispozici, stále vyhovuje potřebám spotřebitelů. Nejen v Německu, ale i v mnoha dalších evropských zeinzerce

Foto: KiK

mích se KiK prosazuje svou blízkostí k zákazníkům. Poslední obchodní rok nebyl snadný
vzhledem k rozmarům počasí i konkurenci internetového obchodu. O to víc jsme potěšeni,
že se nám podařilo dosáhnout takových tržeb. Vzhledem ke zvýšenému konkurenčnímu
tlaku, způsobeném pronikáním mnoha potravinářských diskontů do oděvní branže a rostoucímu počtu dodavatelů s nízkými cenami,
bude KiK ještě důsledněji nabízet svým záka-

zníkům cenové výhody v basic segmentu,“
sdělil Patrick Zahn, ředitel společnosti.
Současně zůstává značka KiK věrná svým závazkům týkajících se blízkosti k zákazníkům.
Společnost v současné době testuje účinnější
strukturu vybavení obchodů, která zajistí ekonomickou efektivnost i pro malé pobočky.
V téměř všech pobočkách byl zaveden nový
vzhled designu ve stříbřitě šedé barevnosti,
zajišťující příjemnější nákupní atmosféru. Expanze na nové trhy také přispěla ke zvýšení
počtu zaměstnanců společnosti KiK. Na konci roku 2018 zaměstnávala společnost v celé
Evropě 28 788 lidí, z toho 20 489 v Německu. Společnost KiK byla založena v roce
1994. Nabízí dámské, pánské, dětské a kojenecké oblečení, dárky, hračky kosmetiku, doplňky a bytový textil. Má pobočky v Německu,
Rakousku, České republice, Slovinsku, Maďarsku, Slovensku, Chorvatsku, Polsku, Holandsku a Itálii. Řadí se mezi první desítku
v německém oděvním retailu.
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Gemini, Olomouc

NOVÁ PRODEJNA SE SPODNÍM PRÁDLEM

Nová multibrandová prodejna v Olomouci
má 100 m2, pracují v ní čtyři zaměstnanci
a několik brigádníků. V sortimentu této najdeme koncept top značek, které jsou mezi
zákazníky GEMINI nejvíce populární. Jsou
určeny zákazníkům, kteří vyžadují aktuální
módní trendy ve spojitosti s vysokou kvalitou. Jde o aktuální kolekce značek Calvin
Klein, Tommy Hilifiger, Emporio Armani,
Guess, Polo Ralph Lauren, ale i největší výběr velmi oblíbené značky erotického prádla
značky Obsessive.
Rodinná firma Gemini provozuje čtyři prodejny
s multibrand sortimentem a dvě prodejny Triumph-franchising. Nejnovější prodejna je postavena v absolutně novém konceptu, který
využívá nejnovější systémy, technologie a materiály, jež v retailu používají světové značky.
Koncept je moderní, vzdušný a praktický.
V prodejně Luxusnipradlo.cz je samozřejmě
možnost bezplatného vyzvednutí a vyzkoušení prádla, které bylo objednáno z pohodlí domova přes e-shop. Tento název pro svoji dal-

Foto: Sandra Bartos

sf Olomouc – Rodinná firma GEMINI slavnostně otevřela 9. srpna svoji šestou kamennou prodejnu s dámským a pánským
spodním prádlem, plavkami a také doplňky v přízemí v nákupního centra Galerie
Šantovka v Olomouci. Dostala název
Luxusnipradlo.cz.

ší prodejnu vybrala firma Gemini na základě
velké oblíbenosti názvu jejich e-shopu Luxusnipradlo.cz u zákazníků. E-shop Luxuxusnipradlo.cz je známý nejen u českých, ale i zahraničních zákazníků.

Rodinná firma Gemini byla založena v roce
1991. Její zakladatelé jsou narozeni ve znamení blíženců, což se latinsky řekne Gemini.
E-shop Luxusnipradlo.cz slavil v srpnu letošního roku 13. narozeniny.

Veletrh CPM, Moskva

NEJVĚTŠÍ VE VÝCHODNÍ EVROPĚ

Foto: Messe Düsseldorf Moskva/CPM

Moskva – Velmi úspěšný byl 33. ročník mezinárodního veletrhu
CPM Moskva, který se konal ve dnech 3.– 6. září na výstavišti Expocentre v hlavním městě Ruské federace. Více než 1 300 značek z 30 zemí celého světa představilo své kolekce oděvů pro sezonu jaro/léto 2020.
Veletrh tentokrát přivítal 21 300 odborných návštěvníků (pro srovnání: do Brna na srpnové veletrhy STYL a KABO přijelo 4 500 návštěvníků) z 50 zemí světa – největší část z těch zahraničních přijela z Evropy
a Asie. Důležitá je informace, že ruský oděvní maloobchodní trh tvoří
z 85 % dovážené oblečení. O to větší motivaci měly místní, tedy ruské
firmy, jejich výstavní stánky nakonec tvořily zhruba třetinu ze všech
zúčastněných. Ani tento fakt ale nic nezměnil na tom, že veletrh CPM
Moskva je výrazně zahraniční veletrh. Na moskevském Výstavišti byly
k vidění i různé segmenty, jako je Premium CPM, módní doplňky
a obuv CPM a také Body&pláž CPM. Nechyběla ani série 40 módních
přehlídek, seminářů a setkání odborné veřejnosti.
Příští veletrh CPM se v Moskvě uskuteční ve dnech 24.– 27. února
2020 opět na výstavišti Expocentre.
inzerce
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Střední škola designu a módy, Prostějov

sf Prostějov – V prostějovském parku Smetanovy sady se na počest 100. výročí existence zdejší Střední školy designu a módy
konala 11. září slavnost s názvem 100 důvodů pro design. Setkali se zde profesoři,
absolventi, ale i současní žáci školy.
Střední škola designu a módy slaví různými
způsoby vlastně celý rok, ale vyvrcholení
těchto oslav bylo směřováno k měsíci září
a říjnu, kdy proběhnou módní přehlídky. Program oslavy byl bohatý. V rámci módních
přehlídek prezentovali své modely Marie
Hrachovcová, Diana Machorková a Natálie
Karlíková, Tomáš Machálek, Soňa Fefková,
Radka Kosová, Petr Kalouda, Yvona Leitner
aj. Poslední jmenovaná se úspěšně chopila
organizace celé akce. K vidění byla také prezentace šperků Dáši Rýdlové a Kateřiny
Emingrové. Kolekce návrhářů vynesly přední

modelky, ale i modelové jako například Aneta
Vignerová, Olo Křížová, Nikola Buranská,
Lenka Čepáková, Pavel Řezáč a další.
Součástí doprovodného programu byl workshop květinářství Podběl, ale i taneční vystoupení pole dance Bobbie Šafránkové nebo
promítání filmů. Chutné občerstvení nabízeli
Vinařství Grmolec, Italské speciality a Pall
and Chinky.
Střední škola designu a módy byla založena
1. října 1919. Její nutnost založení souvisela s faktem, že Prostějov a okolí byly staletí
centrem tkalcovského a oděvního řemesla.
Proto právě zde vznikla, v době kdy celá Evropa ještě čelila důsledkům 1. světové války,
ale současně vládlo nadšení z nově založeného Československého státu, Státní odborná
škola tkalcovská a krejčovská.
V průběhu existence školy se její název několikrát změnil. Jednou ze zajímavostí je, že do

Z kolekce Yvony Leitner

Foto: Vendula Burgrová

100 DŮVODŮ PRO DESIGN

roku 1954 to byla jediná škola svého druhu
na území celého Československa. Aktuálně
se na Střední škole designu a módy vyučují
tři umělecké obory – Modelářství a návrhářství oděvů, Užitá malba a design interiéru
a Multimediální tvorba.

Veletrh Gallery Shoes, Düsseldorf

MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA OBUVI
Düsseldorf – Paté vydání veletrhu obuvi
a kožené galanterie Gallery Shoes se konalo ve dnech 1.–3. září 2019 v areálu
Böhler v Düsseldorfu. Svoje kolekce na
něm představilo 400 vystavovatelé z celého světa, kteří předvedli přes 600 značek
obuvi a koženého zboží.

Shoes
Foto: Igedo / Gallery

Sestava vystavovatelů byla mezinárodní: zahraniční firmy představovaly 65 %, 35 %
byly místní – německé – firmy. „V souladu
s předchozími událostmi uzavíráme Gallery
Shoes se stabilním výkonem,“ shrnuje Ulrike Kähler, výkonný ředitel pořádající společ-

nosti IGEDO a ředitel projektu a dodal: „Neděle začínala poněkud nižší návštěvností,
než se očekávalo. To však vyvážilo velmi rušné pondělí.“
Během relativně krátké doby trvání tohoto veletrhu se z Gallery Shoes stal vedoucí podnik
svého druhu v Německu. Tomu odpovídala
i návštěvnost, se kterou byli pořadatelé celkově spokojeni. Největší část odborné veřejnosti přijela – kromě místních – z Rakouska, Švýcarska, Ruska, zemí Beneluxu i ze zemí východní Evropy.
Příští veletrhu Gallery Shoes se v Düsseldorfu
uskuteční ve dnech 8.–10. března 2020.

Tom Tailor

Hamburg – Před dvaceti lety uvedla skupina Tom Tailor první neformální a moderní
dámskou kolekci Tom Tailor Women. Od té
doby prošla mnoha novými interpretacemi.
Při uvedení první kolekce do prodeje v roce
1999 prohlásil tehdejší obchodní ředitel
Uwe Schröder, že to „...nebudou žádné kostýmky, ale kalhoty, sukně, volnočasové kabátky, blejzry nebo letní šaty“. Od té doby se
dámská oblast úspěšně rozvíjí a zůstává věrná své základní značce. „Tom Tailor Women
dnes tvoří 40 % celkových tržeb. V průběhu
let jsme byli schopni pokračovat v linii casual
a přizpůsobovali ji současným trendům. Naše dvě nové kolekce My true me a Mine to five, které jsme uvedli na trh letos, nejvíc zdůrazňují význam žen ve světě našich značek,“
vysvětluje Heiko Schäfer, předseda představenstva skupiny Tom Tailor. Nová smart casual linie Mine to Five ukazuje, že ani v kance-
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láři se nemusí dodržovat striktní dresscode
s kostýmkem. Vizuální identitu linie tvoří oděvy pro byznys s nadčasovým designem. Linie
My True Me letos rozšířila úspěšnou dámskou divizi o segment nadměrných velikostí.
V ležérním, avšak zároveň femininním vzhledu se ženy mohou cítit příjemně a pohodlně
bez ohledu na velikost. K femininnímu výrazu
přispěla i spolupráce s modelkou Toni Garrn,
zpěvačkou Nena a její dcerou Larissou, které
v kampani ztělesnily individuální osobnosti zákaznic značky.
Tom Tailor je vertikálně orientovaná módní
společnost s mezinárodní působností, nabízí
casual oděvy ve středním cenovém segmentu.
Je zastoupena ve více než 32 zemích se 454
vlastními obchody Tom Tailor a 185 franšízami, kromě toho se prezentuje ve 2 541 shopin-shopech a 7 393 multilabelových prodejnách. Za rok 2018 utržila 616,9 mil. EUR,
což znamená nárůst o cca 3 % oproti roku

Foto: Tom Tailor

20 LET DÁMSKÉ KOLEKCE

2017. Podle předběžných údajů se prodej ve
druhém čtvrtletí letošního roku zvýšil o 3,7 %
na 145,1 mil. EUR (2. čtvrtletí 2018: 139,9
mil. EUR). Značka Tom Tailor tak ve druhém
čtvrtletí 2019 opět rostla rychleji než německý módní trh, který se od dubna do června
v průměru propadl o více než 2 %.
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Veletrh 8. mtex+, Chemnitz,
červen 2020

NOVÁ
KONCEPCE
Chemnitz – Mezinárodní odborný veletrh mtex+, který je dobře
známý v české textilní branži, se poprvé pod heslem Fair & Convention for Hightech Textiles uskuteční 9. a 10. června 2020
v Chemnitzu (Sasko). „Chceme tak zdůraznit, že jsme dále rozvinuli naši koncepci veletrhu,“ říká manažer veletrhu Adré Rehn.

A dodává: „Na 8. veletrhu mtex+ bude ještě více místa, než dosud věnováno výměně idejí a myšlenek. Stěhujeme se z výstaviště na okraji
města do atraktivního Carlowitz Congresscenter v centru Chemnitzu.
Showroomy na téma lehké textilní konstrukce/composites, smart
textiles, zdravotnické textilie, ochranné textilie a sustainable textiles
budou impulzem pro rozmanité aktivity v rámci doprovodného programu. Veletrh mtex+ se výrazně liší od megaveletrhů s jejich hektickým
charakterem. Kdo přijede k nám do Chemnitzu, bude mít dost času
a příležitostí vést intenzívní dialog. Jen tak může mezi obchodními
partnery vzniknout potřebná důvěra.“

Na fóru Textil & Nano Bridge Sasko – Česká republika 16. září
v Chemnitzu promluvili o účasti České republiky na veletrhu mtex+
2020 (zleva) André Rehn, manažer veletrhu mtex+, Michaela
Holá, koordinátorka Průmyslové a obchodní komory IHK,
Dr. Ing. Jenz Otto, hlavní jednatel Svazu textilního a oděvního
průmyslu severovýchodního Německa vti, a Mgr. Jiří Česal,
výkonný ředitel svazu ATOK
Foto: Stefan Möbius
Veletrh mtex+, který probíhá uprostřed moderního regionu ve východní části Německa s rozvinutým průmyslem a výzkumem, nabízí potenciál pro poznávání sousední země. Čeští zájemci nemusí jezdit daleko.
Vystavovatelé, kteří se přihlásí do 31. října, dostanou 5 % slevu.
www.mtex-plus.com

O veletrhu mtex+ se hodně hovořilo také na setkání zástupců saských a českých textilních firem, škol a výzkumných ústavů, které se
konalo 16. září v Chemnitz. Pod názvem Textil & Nano Bridge Sasko – Česká republika ho zorganizovala Obchodní a průmyslová komora Saské Kamenice (Chemnitz) ve spolupráci s generálním konzulátem České republiky v Drážďanech. Setkání se zúčastnilo celkem 32 firem a institucí (z toho 14 z České republiky). Cíl – propojení přeshraniční spolupráce podniků z obou zemí – se díky dlouhé
diskuzi podařilo naplnit takřka bezezbytku.

inzerce

Textil & Nano Bridge
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Trendy dámské módy pro zimu 2019/20

ELEGANTNĚJŠÍ VZHLED
A VRSTVENÍ
js Praha – V dámské módě dochází ke změně siluety. Módní obraz vyznívá vyzráleji, klidněji
a zároveň náročněji. Móda se vzdaluje od příliš tvrdých stylových zlomů směrem k jemným
a harmonickým barevným kompozicím. Monochromní ladění podtrhují různé struktury a kombinace materiálů. Reminiscence na 70., 80. a 90. léta se interpretují moderně a stylově.

Vrstvení je ústředním námětem zimy, spojené s hrou textur a objemu. Často se vytváří iluze vícevrstvého oblečení optickými
klamy. Stále se uplatní vlivy streetwearu jako objemné péřové bundy a pláště v křiklavé barevnosti. Velmi módní jsou klasické
i objemnější pláště z imitace kožešin, k nim
pletené topy, rozevláté sukně v midi délkách a kalhoty v širší siluetě, které konkurují skinny modelům.
Paleta barev dosahuje od pálených tónů přes
velbloudí hnědou, khaki a šampaňskou, různé
odstíny modré a zelené, včetně petrolejové,
červené tóny až po kaštanovou hnědou, šedou, nebělenou bílou a černou. Akcenty navozují různé odstíny žluté jako je karí, medová

nebo dýňová. Důležitými partnery pro stylové
kombinace jsou modré, petrolejové, červené
a vínové tóny, ale také intenzivní barvy jako
červená, modrá, žlutá, zelená a pink. Černá
a bílá vytvářejí klidný protipól a zůstávají základem sportovního looku. Metalické tóny vnášejí napětí do městského stylu.
Kára a kordy se vracejí a představují se v nových barevných kompozicích a raportech, ať
už jako tartany, argylské vzory, glenčeky nebo pepita, dvoubarevné, multikolorní i ve vzájemných kombinacích. Zajímavé kontrasty
navozují směsice malých a velkých kár nebo
v kombinaci s různými materiály. Mixují se
zvířecí dezény, kára, glenčeky nebo kohoutí
stopa. Do hry se přidávají kontrasty materi-

álů jako vlna ke splývavým kvalitám, šifonu
nebo saténu, jemný kašmír a flanely se kombinují s hedvábím a saténem. Plyše a imitace
kožešin dodávají bundám a plášťům objem
a hebce hřejivý vzhled.
Pleteniny jsou favoritem sezony. V nabídce
jsou luxusní jednobarevné svetry z mohéru
nebo kašmíru, pulovry oživené předimenzovanými solitérními květy či plakativními bloky
barevných ploch v intenzivních barevných
kompozicích. Kalhoty se představují jako culottes, zvonové, s kónickým tvarem nohavic
nebo lehce rozšířené. Módní jsou vlněné
pláště, buď klasického střihu, nebo objemnější s vázačkou v pase. Pláště z plyše nebo
imitace kožešin se často představují v módních výrazných barvách jako je žlutá, zelená,
modrá nebo červená. Objemné prošívané
bundy a sportovní outdoorové kabátky patří
k must-have a nosí se jak ke kalhotám, tak
k femininním šatům a sukním s módní délkou midi.

Luisa
Viola
CIinque
Gerry
Weber
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Betty
Barclay

Be Young

Cinque

Elena Miro

COUNTRY NOTE
Moderně interpretovaný námět
s nádechem venkovského stylu
s rustikálními tkaninami, multikolorními káry ve všech variantách,
glenčeky, tartany a hrubšími pleteninami. Zajímavé kontrasty navozují směsice malých a velkých
kár nebo v kombinaci s různými
materiály. Barevnost je laděna do
přírodních tónů hnědé s akcentem béžové, žluté, oranžové, červené a fialové.
Caractere

Blue Seven

Brax

Tuzzi

Sportalm

Basler

Luisa Cerano

Oui

FROZEN BLUE
Inspirací je zimní krajina s ledovými tóny jako je ecru, ledová modrá, stříbřitá šedá, antracitová
a melanže šedé, které ve vzájemných kombinacích navozují zajímavé stylové zlomy a krásné kontrasty. K důležitým kouskům patří
objemnější svetry s copánkovými,
žebrovými nebo norskými vzory,
pletené šaty a sukně, vesty z imitace kožešin a plyšové nebo prošívané lesklé bundy.
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Riani

Laurel

Soaked in Luxury

GRAPHIC VIBES
Klasický námět černé a bílé v moderních interpretacích. Typické jsou
čisté redukované tvary, ležérní střihy podtrhují námět pohodlí. Graficky stylizované motivy vyzařují vibrující energii. V pleteninách dominují
3D struktury a grafické žakáry.
Kombinovatelné oděvní součástí
jsou promyšleně sladěné, klidné tlumenější oděvní součásti tvoří protipól k dekorativním kouskům zdobeným výraznými pajetkami.

Part Two

Blue Seven

Luisa Cerano

Marc Cain

Caractere

SHADES
OF RED

Basler

Cinque

Oui

Červené tóny od svítivých přes
pálené až po vínové jsou v příští
zimě in a často se objevují v monochromním ladění. Jako akcent
růžová, hnědá nebo černá. Celkový look oživuje kreativní hra s kontrastními materiály s hladkým nebo strukturním povrchem, efekty
matu a lesku, kordy ke splývavým
šifonům s kašmírskými vzory, kožešinové lemy na vlněných pláštích tón v tónu.

Foto: Mercedes Fashion Week Berlin © Getty Images a archiv firem
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Trendy pánské módy pro zimu 2019/20

SPOJOVÁNÍ KLASICKÉHO
A LEŽÉRNÍHO STYLU

Cinque

js Praha – Pánská konfekce je stále víc ovlivněna sportovním a casual oblečením. Saka
i kalhoty obleků se mohou nosit separátně a různě kombinovat podle hesla Mix your
look, včetně rozmanitých materiálů a vzorů mezi sebou. Příkladem je kárované sako,
proužkovaná vesta a jednobarevné kalhoty, které vytvářejí harmonický outfit s žádoucím
napětím. Jako protiklad k těmto kombinacím se v zimní sezoně víc prosazuje ucelený
vzhled (tzv. total-look), a to napříč všech produktovými řadami, od sak po kalhoty.
Stylové řešení je sice uvolněné, ale zároveň působí uhlazeným dojmem. Významně
k tomu přispívají klasické vlněné pláště.

V barevnosti tvoří základ námořnická modrá, olivová, odstíny hnědé, melanže šedé,
antracitová a černá, jako akcent se přidává
písková, žlutá, zářivá měděná, tmavá vínová
a nebělená bílá. Ke kontrastním kombinacím
se využívají kára v nejrůznějších variantách,
jemné proužky a strukturní vzory. Kombinace vzorů v zimních zemitých odstínech podtrhují moderní look klasických krejčovsky vypracovaných obleků, které se představují ve
stylových zlomech.
Formální obleky a saka se nabízejí s měkčím,
uvolněnějším výrazem, protože důraz se klade na pohodlí. Na separátních sakách se ob-

jevují prvky z oblasti workwearu jako jsou našité kapsy. Spojuje se klasický a ležérní styl,
kárované sako s rolákem a žerzejovými kalhotami s tunýlkovým průvlekem nebo s tréninkovými kalhotami s bočními lampasy.
U kalhot převládá nadále štíhlá silueta, přidávají se však i kalhoty s širší nohavicí a pasovými záhybky. K módním patří kalhoty
z kordu, ze strukturních materiálů, se vzory
kár, glenčeků nebo proužků. Bavlněné kalhoty ve vlněném vzhledu se nosí k saku. Vlněné
kalhoty se doplňují maskulinními hrubými pleteninami nebo mikinou s kapucí ke kabátku
nebo k plášti. Džíny se objevují v tmavých

opráních, s příměsí elastanu a měkkou povrchovou úpravou se zimním omakem.
Byznys košile se představují s kašmírskými,
decentními geometrickými, ornamentálními
nebo kravatovými vzory. Nechybějí ani velkoplošné florální tisky na tmavé půdě. Košile
pro volný čas se zhotovují z kordu s náprsními patkovými kapsami, z flanelů nebo strukturních materiálů. Vzorují se abstraktními
kamuflážovými motivy, skotskými káry nebo
digitálními potisky.
Pro zimu jsou důležité pleteniny, které navozují jak světlé, tak tmavé kontrasty. Pletené
pulovry vytlačují mikiny, nepostradatelné jsou
roláky z jemných i hrubších úpletů. Pulovry
upoutají pozornost norskými vzory nebo intarziemi.
Klíčovou součástí zimního šatníku jsou vlněné
pláště v moderním městském vzhledu. Vedle
nich jsou aktuální také hybridní kabátky mezi
parkou a dufflecoatem, které spojují outdoorové prvky s detaily z oblasti pracovního oblečení. Objemné vatované bundy jsou velkým
trendem a mohou se nosit i k byznys obleku.

URBAN
OUTDOOR
V námětu se mísí městské a přírodní vlivy, tradiční rustikální styl
se interpretuje moderními funkčními kvalitami. Chladné modré,
zelené a khaki tóny rozjasní svítivá modrá a šafránová. K novému výrazu přispívají prvky z oblasti horolezectví a turistiky. Charakteristické jsou bluzony, kordové vesty, fleecové bundy, hrubě
pletené pulovry s žebrovými,
strukturními a copánkovými vzory, objemné péřové bundy a holeňová obuv.
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Brax

Digel
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NEO
CONSERVATISM

Baldessarini

I v módě se objevuje touha po
hodnotách, která se vyjadřuje
kvalitními materiály a tradičním
tvarovým řešením. Ve vzorování
se prosazují osvědčené klasické
dezény jako jsou britská kára, argylské vzory, glenčeky, kohoutí
stopa nebo pepita, mezi materiály kord, kašmír, flanely. Co se týká tvarového řešení, objevují se
dvouřadová saka a kalhoty s pasovými záhybky, pláště jsou opět
trochu delší. Moderní švih celému outfitu dodávají sneakery.
Eurex by Brax

Pierre Cardin

Roy Robson

inzerce

Atelier
Torino

Foto archiv firem
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Trendy obuvi pro zimu 2019/20

ELEGANTNĚJŠÍ VZHLED
A VÍCE POHODLÍ
js Praha – V zimních kolekcích obuvi je rozhodujícím faktorem
pohodlí a možnost vytvářet různé módní kombinace s outfitem. Nové impulzy dodávají materiály a barvy. Klasické modely oživují prvky ze streetwearu a sportswearu. Holeňová
obuv, inspirovaná pohorkami, motorkářskou a pracovní obuvi,
se odklání od rustikálního výrazu a přizpůsobuje módnímu elegantnějšímu looku. Jako protiklad k výrazným dekorativním
metalickým komponentům a třpytivým efektům se představují
klidnější a prosté elegantní modely, které se zhotovují
z ušlechtilých usní v přírodních barvách.

Jak v dámské, tak pánské obuvi jsou v centru pozornosti městské modely inspirované outdoorem, ať už jde o pohorky nebo
sportovní hybridy. Přibližují se originálním modelům klasickými
uzávěry na háčky a očka, ale liší se módním zpracováním a podpatky. U podešví a podpatků je důležité pohodlí. Modely jsou natolik rozmanité, že si lze vybrat ze všech možných materiálů, barev a designu. Využívají se beránčí kožešiny jako podšívka, lemování či celý svršek, pásky zdobené nýty a dekorativní, často vícebarevná šněrovadla. Přidávají se módní hybridní modely
z hladkých i velurových usní v přírodních tónech, často kombinované s rustikálními textilními materiály.

Josef Seibel

DÁMSKÁ OBUV
V barevnosti se vedle černé a tmavých tónů hnědé objevují trendové barvy, jako je intenzivní červená a hořčicová. Decentnější barevnost klasických modelů zahrnuje světlé šedé a stříbrné tóny, béžovou a velbloudí hnědou, které působí velmi femininně. Hodně se také prosazuje bílá,
především na trendové lakové obuvi a kozačkách ve stylu 60. let. Ani v zimních kolekcích nechybějí zvířecí dezény, ať už jsou to motivy leoparda, zebry nebo hadiny v nejrůznějších variantách, které se uplatní v přírodních tónech i fantazijních barvách. Klasické modely s čistou siluetou
se inovují barvami a materiály. Hladké a velurové usně, lak a kožešiny, textilní materiály jako tvídy, kárované tkaniny, high tech materiály patří
k favoritům sezony. Holeňová obuv je na zimu nepostradatelná. Představuje se od femininních modelů po rustikálním obuv v motorkářském nebo pracovním vzhledu. K must-have patří také kozačky v elegantním nebo ležérním stylu, které doplní šaty a sukně v midi a maxi délkách.

BÍLÁ JE IN

VE STYLU POHOREK

Bílá patří k barvám sezony a uplatní se i na obuvi. Vyznavačky aktuálních trendů tak budou moct nosit bílou od hlavy
až k patě. K hitům budou pravděpodobně patřit bílé pohorky, ale i holeňová obuv v motorkářském nebo pracovním
vzhledu s tmavými kontrasty. Bílá působí nejen femininním
dojmem, ale v lesklém laku napomáhá i ke stylovým zlomům. Zcela ve stylu 80. let budou špičaté kotníčkové boty
s filigránským trychtýřovitým podpatkem.

Velmi aktuální jsou šněrovací holeňové boty ve vzhledu pohorek s háčky, očky a profilovanou podešví. Pohorky mohou
mít i špalíkové podpatky a ladí jak k maxišatům s florálními
vzory, tak ke zkráceným širokým kalhotám. Důležitý je povrch svršků, na kterých se uplatní kárované a tvídové tkaniny, materiály se zvířecími potisky, kožešiny a strečové kvality,
které vykazují oživený povrch. K trendovému vzhledu přispívají i výrazné barvy.

Deichmann

Gestuz

Paul Green
Tamaris
Tosca Blu

Art
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VYSOKÉ KOZAČKY

ZIMNÍ SNEAKERY

Městské kozačky slaví návrat do módy a skvěle ladí k novým délkám sukní. V trendu jsou kozačky v délce ke kolenům, rovných
střihů (tzv. tube modely), které dosahují pod dolní okraj sukně.
Mohou mít rovné, jemně projmuté nebo lehce podkasané svršky
na středně vysokém špalíkovém podpatku. Elegantní design podtrhují luxusní hladké nebo velurové usně, velmi decentně působí
zejména v hnědých tónech, výrazněji pak v barvách koření.

Tzv. ugly nebo bulky sneakery s více nebo méně tlustou, vždy
však s lehounkou podešví zůstávají stále v trendu. Inovují je neonové akcenty, třpytivé efekty, nápisy, loga, kombinace různých
materiálů a barevných ploch na svršku s tónově sladěnou podešví. K trendovým materiálům patří plyše, které zvyšují pohodlí,
a využívají se u sneakerů jako podšívka nebo lemování. Velurové
a vegetabilně vyčiněné usně působí přirozeným dojmem.

Floris van Bommel

Gabor

Xyxyx

Caprice
Marco Tozzi

Studio Italia

Hoegl

PÁNSKÁ OBUV

V BYZNYS STYLU

SPORT & CASUAL

Formální tvary byznys obuvi odlehčují sportovní detaily jako jsou
silné profilované podešve. Kombinují se různé druhy usní, klasické polobotky inovují barevné akcenty. V barevnosti převažují černá, hnědé, tmelové, olivové, zelené a modré tóny. Teplé hnědé
tóny ladí k námětu Heritage, vyniknou na polobotkách typu brogue, přezkové a pruženkové obuvi i holeňové obuvi s výrazným
rámem. Luxusní usně podtrhují ušlechtilý maskulinní look.

K oblíbené zimní obuvi patří šněrovací holeňové boty s bočními
zdrhovadly v motorkářském nebo pracovním stylu, pohorky na
výrazně profilované podešvi. Hybridní modely mají drsnější
svršky v kombinaci s protiskluzovou podešví sneakerů, nejlépe
s výrazným profilem. Funkční prvky jako rychlé zavazování
a high tech materiály zajišťují pohodlí. Hybridní obuv lze nosit
v hipsterském stylu i k obleku.
s.Oliver

Calzaturificio
Fratelli Borgioli

Deichmann

Sioux
Lloyd

Sigotto
Bugatti
Cinque
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Foto z veletrhu MICAM Milán, Gallery Shoes Düsseldorf a archiv firem

Nabídka zahrnuje od klasické derbovní obuvi a polobotek ozvláštněné kožešinovým lemem, přes sportovní modely s výraznou podešví,
pouštní obuv a pruženkovou obuv až po hybridní modely. Z materiálů se využívá hovězina a usně nappa, módní vzhled podtrhují jemné velurové kvality, maštěné nebo olejované nubuky. Městské lehké pohorky patří k absolutním must-have. Důležitý je drsný a robustní vzhled,
v barevnosti převládají hnědé, modré a šedé tóny. U sneakerů stále převažují výrazné podešve a retro vlivy ve stylu 70. a 80. let. K módnímu námětu Heritage, ve kterém dominují kára a glenčeky, se do popředí dostává odpovídající obuv. Šněrovací polobotky a šněrovací
kotníkové modely z ušlechtilých usní nebo z jemně broušených lesklých usní vykazují lehký nádech vintage, objevují se také v dvoubarevném nebo vícebarevném provedení. Důležitá je kvalita, viditelná na první pohled.
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Společenské oděvy pro podzim a zimu 2019/20

GLAMOUR LOOK S PEŘÍČKY,
VOLÁNY A RÝŠKY
js Praha – Na přehlídkových molech se představily společenské modely v nejrůznějších délkách, od mini přes midi až po maxi délky, v různém vzhledu od modelů s vrstvenou tylovou
sukní v baletním stylu, přes lehce rozšířené, asymetrické modely a krajkové šaty až po dlouhé večerní róby. Experimentuje se s dekoracemi a barvami, glamour se interpretuje se
špetkou ironie. Důležitým kritériem je lehkost a vzdušnost, které přispívají k pohodlí.
K atraktivnímu vzhledu přispívají vysoké rozparky, transparentní textury a vsadky, efekty
třpytu, metalický lesk, pajetky, femininní střihy, korzety a zkrácené topy doplněné sukní nebo kalhotami. Pozornost se soustřeďuje na výstřihy, ramenní partii a záda.

Linea
Raffaelli

Barevná škála společenských oděvů dosahuje
od jemných tónů až po excentrické opulentní
barvy, lze si vybrat od zářivých odstínů nebo
se držet klasických či pastelových barev. Podle barevné kombinace vykazuje zimní paleta
barev svou jemnou zimní nebo svůdně dekadentní stránku. Temné tóny černomodré
a černofialové oživují záblesky ocelové modré.
Mezi základní tóny patří okr, siena pálená
a červená býčí krve, moderně působí v kombinacích s fuchsiovou a namodralou jedlovou.
Matné zlatavé a třpytivé stříbrné tóny podtrhují vzhled glamour.
Hodně se experimentuje s délkami a objemem. Ke svůdnému vzhledu přispívají odhale-

Isabel Sanchis

ná ramena, efekty transparence a neprůhlednosti, zádové výstřihy a vysoké rozparky na
dlouhých šatech. K důležitým trendům patří
rýšky a volánky, které se objevují v dekoltu, kolem pasu, na rukávech nebo spadají kolem boků k dolnímu lemu. Dalším velkým trendem
jsou krajkové šaty. Vyznačují se rafinovaností
a elegancí, působí velmi půvabně v přiléhavé
siluetě. Mohou mít krátkou délku, stejně tak
délku až na zem, nebo mohou být doplněné
vlečkou. Krajky také krásně vyniknou v kombinaci se saténem. Ozvláštňují je florální výšivky
nebo třpytivé kamínky.
K rafinovanému výrazu večerních šatů přispívají transparentní vsadky, na které se využívají
krajky, síťoviny a tyly, a umocní jej květinové výšivky, aplikace nebo štrasové kamínky. K důležitým dekorativním prvkům patří také velmi
módní peříčka, která nahrazují třásně. Uplatní
se na saténu, taftu, šifonu, krajce i sametu.
Mohou zdobit celoplošně nebo jen solitérně,
třeba kolem výstřihu nebo v linii pasu. Stále
módní jsou třpytivé pajetky, ať už zlaté, stříbrné, černé, smaragdové nebo pudrové, vždy
dodají večerním modelům mimořádný výraz.

Fely Campo

Carla Ruiz

MAGICAL
MIDNIGHT
Námět s převahou černé, švestkové a tmavé noční modré. Klasické modely se moderně interpretují transparentními nebo krajkovými vsadkami,
dekorativními pajetkami a kamínky, plisováním.
Důraz se klade na detaily: asymetrické linie, rozmanité dělící švy a průhledy, zajímavé střihy objemných rukávů, kombinace krajek s kontrastními
materiály jako je velvet nebo satén. Efekty lesku
a matu, transparence a neprůhlednosti. V trendu
je voluminózní ramenní partie, inspirovaná 80. léty, která podtrhuje femininní ráz topů a šatů.
Vera Mont
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JEWEL GARDEN
Florální motivy ve spojení s barvami drahokamů jako je smaragdová zelená, safírová nebo ametystová působí okouzlujícím až fascinujícím dojmem. Vyšívané florální
motivy nebo rozplývavé akvarelové potisky s obřími květy na
transparentním materiálu vyniknou na rozevlátých vrstvených
modelech s neprůhlednou spodničkou. Přidávají se rafinované
dekorativní detaily jako peříčka,
kamínky a kožešinové aplikace
nebo štóly sladěné tón v tónu.
Marchesa

Sonia Pena

Isabel Sanchis

Vera Mont

Cristina Tamborero

Marco & María

PASTEL SHADES
Módní jsou i klidné a jemné pastelové odstíny
krémové, růžové, světlé modré, meruňkové,
levandulové a fuchsiové, které vyniknou na
vzdušných a lehkých romantických modelech.
Mohou mít jednoduché střihy i bohatě vrstvené sukně. Éterický ženský vzhled umocňují
ušlechtilé materiály, efekty řasení, matu
a lesku, dekorativní peříčka sladěná tón
v tónu a decentní třpytivé výšivky.

Wilvorst

Carla Ruiz

PÁNSKÉ
SPOLEČENSKÉ
OBLEKY
Nová kolekce pánských obleků zaujme stylovým moderním a luxusním výrazem. Důležitá je souhra
materiálů, štíhlé siluety a detailů,
které jsou většinou patrné až při
bližším pohledu. Vše podtrhuje dokonalé krejčovské zpracování. Jednořadová nebo dvouřadová saka
mohou mít plnou špičatou fazonku
přes šálové límce až po elegantní
stojáčkové límce. Saka doplňují
elegantní vesty, barevně sladěné
plastrony a společenské košile.

Eduard Dressler

Carlo Pignatelli
Foto Fashion Bridal Week Barcelona a archiv firem
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Společenská obuv pro zimu 2019/20

SLADĚNÁ
JAKO BAREVNÝ AKCENT

Deichmann
js Praha – Společenská obuv sladěná tón v tónu s šaty může decentně doplňovat outfit,
nebo vytvářet dramatický kontrast a přitahovat pozornost sama o sobě. Ať už jsou to klasické lodičky nebo extravagantní modely v nápadných barvách s výraznými dekorativními
detaily, vždy umocňují celkové vyznění společenského oblečení. V kolekcích je zastoupena
celá řada modelů od sandálků a lodiček na závratně vysokém podpatku přes modely na
středně vysokém nebo nízkém podpatku až po elegantní kotníčkovou obuv.

Černá je nepostradatelnou klasickou barvou,
přidávají se modré tóny, tmavá nebo svítivá
červená, pastelové odstíny růžové a světlé
modré, často s jemným třpytivým efektem.
Pleťové a pudrové tóny vyniknou na veluru
nebo hladkých usních s lakovou úpravou. Objevují se i dvoubarevné kombinace jako černá
s intenzivní barvou nebo zlatou, bílá se stříbrnou. Stále módní jsou metalické odstíny

stříbrné, zlaté nebo měděné. Z dekorativních prvků se hodně využívají přezky, jak na
nízké obuvi, tak na sandálcích s více pásky
kolem nártu i na kotníčkové obuvi. Na návrhářských přehlídkách se často objevovala
společenská obuv zdobená peříčky, které
mohou zdobit podpatky nebo lemují pásky
a vypadají úžasně. Pozornost upoutají i překřížené široké saténové stuhy obtočené ko-

lem nártu, které evokují baletní piškoty
a jsou sladěné tón v tónu s šaty nebo sukní.
K extravagantnímu vzhledu přispívají zlatavě
nebo stříbřitě lesklé nýty ve všech velikostech, které se umisťují na podešve nebo celoplošně po celém svršku. Stejně tak i předimenzované perle nebo přezky, často se zlatým, měděným nebo stříbrným leskem. Dekorativní prvky se objevují i na podpatcích.
Ke klasickým dezénům patří motivy hadiny
a leopardí potisky, které nevyjdou z módy. Na
společenské obuvi vyniknou usně s jemným
třpytivým či duhově měňavým efektem.
Podpatky jsou většinou vysoké a štíhlé, k nápadnějším patří kuželové tvary nebo lehce se
rozšiřující směrem ven. Na designérské obuvi se objevují i neobvyklé skulpturální podpatky v nejrůznějších geometrických tvarech,
které vytvářejí dramatický akcent k prostému outfitu. Znovu se vracejí kačenkové podpatky, které vyniknou u lodiček s řemínkem
přes nárt, zdobeným třpytivou přezkou se
Swarovského kamínky. K pohodlnější obuvi
patří i lodičky na nízkém podpatku, zdobené
dekorativní broží, které připomínají elegantní
modely stylových ikon jako byla Audrey Hepburnová nebo Jackie Kennedyová. Klasické
modely ladí k jakýmkoli večerním šatům, společenskému ansámblu nebo overalu. Stylové
lodičky podtrhnou femininní charakter oblečení nebo naopak nechají vyznít prostý střih
šatů, zhotovených z exkluzivního materiálu.
K módním krajkovým šatům se mohou využít
různé typy obuvi, ať už sandály na vysokém
podpatku zdobené nýty nebo baleríny či sandálky na nízké podešvi. Páskové sandálky
v pleťových a pudrových tónech skvěle doplní
vzdušné šaty z šifonu nebo hedvábí.

LODIČKY
Marco
Tozzi

Lodičky na špičatém kopytu z hladkých, lakovaných nebo velurových usní patří
ke klasice. Extravagantnější modely oživují kovové podpatky, metalické efekty,
ze vzorů se uplatní hadina a zvířecí potisky. Elegantní lodičky s otevřenou patou na vyšším i středně vysokém podpatku upoutají luxusním materiálem nebo pastelovými tóny.

Peter
Kaiser

Hoegl
Peter
Kaiser

DeiMille

Deichmann
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DEKORATIVNÍ DETAILY
K extravagantnímu vzhledu přispívají křišťálové kamínky, štras, perličky, nýty všech velikostí ve zlaté nebo
stříbrné. Novinkou jsou Swarovského kamínky s duhově měňavým třpytem. Metalickým leskem září nejen
podpatky, ale i špičky. Romanticky a hravě působí síťovinové a květinové aplikace, peříčka a mašle.
Loriblu

Floris van Bommel

Tosca Blu

Paolo Ronga

KOTNÍČKOVÁ OBUV

Loriblu

Ke krátkým a midi délkám společenských modelů se
uplatní kotníčková obuv, která přitahuje pozornost luxusními
usněmi, dekorativními řetězy nebo třpytivými odlesky zlatých nebo stříbrných nýtů jak na svršku, tak podpatku. Špičatá kopyta
se prosazují také u femininních kotníčkové obuvi s kovovými tužkovými podpatky ve stylu 80. let.

Peter Kaiser

Rita Ora

Tosca Blu
Tamaris

PÁNSKÁ OBUV

Roy Robson

Obuv je barevně sladěna se společenskými obleky, převažují
černé, antracitové a tmavé modré tóny. Polobotky jednoduchého střihu nebo klasické oxfordky mohou mít lehce zaoblenou špičku nebo naznačené karé. Z materiálů si lze vybrat
usně nappa s ušlechtilým leskem, lakované nebo moderní
ražené usně se strukturními mikrodezény.
Wilvost

Roy Robson
Lloyd
Lloyd

Foto veletrh MICAM Milán, GDS Düsseldorf a archiv firem
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Trendy svatební módy 2020

SVATEBNÍ ŠATY
JAKO ŠPERK SÁM O SOBĚ
Jesús Peiró

js Barcelona/Praha – Kolekce, představené na Fashion Bridal Weeku v Barceloně, vyzařují svěží, originální a módní vzhled pro mladé a svobodomyslné nevěsty zejména z generace mileniálů, které se nechtějí nechat spoutávat tradičními představami. Mezi nejdůležitější trendy patří modely s dlouhými rukávy, dvoudílné komplety, krajky, peříčka, rýšky
a volány. Kolekce obsahují jak stále oblíbené prosté modely, tak glamour róby ve stylu
princezen. Sukně mohou mít různou délku od mini až po délku na zem, mohou být rozšířené, bohatě vrstvené, nebo úzké sledující siluetu postavy. K novinkám patří tzv. little white
dress, malé bílé šaty, které se dají nosit i pro jiné příležitosti.

Bebas

V barevnosti se vedle stále oblíbené bílé,
šampaňské a slonovinové objevují svěží pastelové tóny a jemné pleťové tóny. Z materiálů se
uplatní zejména krajky, od chantilly po guipýrské, tyl, vločkovaný tyl, plumetis, šifony, organza, satény a hedvábí. V metalickém vzhledu se představují zlaté, platinové a stříbrné
brokáty. Ve hře s krajkami se představují mimo jiné i vlivy art deco s dlouhými třásněmi
a třpytivými drobnými dekorativními kamínky.
Módní rukávy jsou dlouhé a štíhlé, průsvitné
z florálních krajek nebo vyšívaného tylu. Pro
letní modely jsou aktuální špagetová ramínka
nebo spadlé rukávky. V siluetě se objevují
měkce splývavé střihy, godetová, princesová
nebo A linie. Co se týká výstřihů, lze si vybrat
mezi svůdným špičatým, asymetrickým s jedním odhaleným ramenem, lodičkovým nebo
uzavřeným s páskem kolem krku. Impozantně
působí zádové partie z krajky, s efektem šněrování, průstřihy nebo hlubokým špičatým vý-

střihem. Důležité jsou transparentní prvky
a vsadky s florálními nebo zářivými výšivkami
skleněnými nebo křišťálovými kamínky, které
z modelů vytvářejí doslova šperk sám o sobě.
Klasické šaty s decentními detaily okouzlují
čistými liniemi a ušlechtilými materiály jako je
měkce splývají žoržet, jemný tyl nebo jemně
lesklý satén. Vzhled glamour podtrhují vetkané metalické příze, které se stříbřitě lesknou
a ladí s krémovými tóny. Rozevláté sukně v linii A kontrastují s přiléhavými topy, které se
mohou doplnit širokým páskem v pase. Stále
oblíbený je bohémský vzhled s háčkovanými
vintage krajkami, efekty transparence, širokým pasem, rukávy nebo asymetrickým dolním lemem. Velmi žensky a půvabně působí
přiléhavé pouzdrové krajkové šaty, které mají
sexy průstřihy na zádovém dílu. Vedle opulentních modelů s širokou princeznovskou
sukní se nabízejí éterické šaty se stupňovou
sukní s lehounkými nadýchanými volány.

DVOUDÍLNÉ
KOMPLETY
Dvojdílné komplety sestávající
z topu ve zkrácené délce z krajky nebo saténu a kalhot nebo
dlouhé sukně s vysokým rozparkem nebo rozšířené sukně
ze splývavých materiálů působí
velmi moderně a cool. Objevují
se i šortky pod sukní a dlouhé
splývavé šály.
Cymbeline
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PROSTÝ
ELEGANTNÍ
LOOK
Stále aktuální je trend jednoduchých neokázalých modelů ve stylu Meghan. Puristické střihy bez
dekorací dávají vyznít zajímavým
střihům a nádherným materiálům. Dobře padnoucí šaty zvýrazní ženské tvary, důraz se klade na elegantní výstřihy.

Sophie et Voila

Inmaculada García

Aire Barcelona

HRA
S KRAJKAMI
Krajky vždy propůjčují něžný romantický nádech. Novinkou jsou
florální krajky, který působí dívčím a zároveň velmi elegantním
dojmem. Uplatní se jak na modelech v linii A, tak na vintage nebo
bohémském stylu. Vše umocňují
perličky a pajetky na florálních
vzorech.

María Salas

Esther Noriega

Morilee

VE VZHLEDU
PRINCEZEN
Carlo
Pignatelli

Stále oblíbené jsou róby ve stylu
princezny s jemným třpytem a luxusními výšivkami na korzetovém
topu. K aristokratickému výrazu
přispívají objemné sukně naaranžované do záhybů, nebo vícevrstvé
sukně, které působí jemně a vzdušně navzdory svému objemu.

Ramón
Sanjurjo

Marchesa

The Atelier

PÁNSKÉ
SVATEBNÍ
OBLEKY
U pánských obleků je důležité,
aby celkový vzhled byl vzájemně
dokonale sladěn s doplňky. Heslem je stylový, individuální a moderní výraz s mísením protikladů. Saka, vesty a kalhoty kombinují eleganci buržoazie s vintage
prvky francouzské šlechty.
Willvorst
Foto © Valmont Barcelona Bridal Fashion Week
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Představujeme designéry

MIROSLAV BÁRTA
Praha – Pokračujeme v našem seriálu, ve kterém představujeme návrháře a designéry
z České republiky i ze zahraničí. Tentokrát vám přestavujeme módního návrháře Miroslava Bártu, který žije a tvoří v Praze.

Jak jste se dostal ke své profesi?
Od dětství jsem věděl, že moje povolání v dospělosti bude kreativní. Velmi mě bavilo kreslit oblečení, ale i zahrady. Oděv byl pro mě na
prvním místě, pomohla náhoda a bylo jasné,
které školy si vyberu. Tou náhodou byla hodina kreslení ve škole, myslím, že se kreslil nějaký oděv, a když byla reakce učitelky kladná,
již jsem neváhal a věděl, co chci. Moje cesta
nebyla doposud jednoduchá, nebojím se riskovat a díky tomu si vybojovat „své místo
na slunci“, jak se říká. Stále se však
učím.
Čím se zabýváte ve své tvorbě?
Moje tvorba má jasné pravidlo,
a tím je praktičnost. Tato vlastnost
v podstatě charakterizuje moji tvorbu a odlišuje ji od ostatních designérů.
To je pro mě velice důležité. Mám rád jednoduché, ale zajímavé střihy, na nichž je
hned vidět, že jde o návrhářský kousek. Dříve jsem se specializoval na společenskou
módu, ta postupem času přešla na módu více užitkovou.

Jaké materiály upřednostňujete při své
práci?
Nejraději ve své tvorbě všeobecně používám
pevné materiály. Nemám rád materiály, jež
jsou pogumované.
Který z vámi tvořených modelů byl kdy
nejvíce pracný?
Nemůžu říct, že by pro mě byl nějaký model
extra pracný. Každý model, který opustí moji
dílnu, obnášel jistou míru pracnosti. Některé
modely byly náročnější, ale vyloženě bych je
nepopsal jako velmi pracné. Posouzení pracnosti konkrétního modelu záleží na tom, v jaké jste momentálně náladě, a jak vás aktuálně práce baví.
Kde získáváte inspiraci pro svou tvorbu?
Inspiruje mě vše, co mám kolem sebe. Příroda, hudba, přátelé, jídlo, atd. Vždy jsem
měl v oblibě Bridget Nelson, jenž je pro mě
opravdu zajímavou ženou. Rád pracuji s ženami toho typu.
Kdo vás v tvorbě nejvíce podporuje?

Komu je vaše tvorba určená?
Nejvíce mě podporuje okruh mých nejlepších
přátel. Jsem za ně nesmírně vděčný.
Setkáváte se s nějakými nepříjemnostmi
při své práci?
Někdy je mi nepříjemné lidem vysvětlovat,
proč jsou moje ceny jiné, než ceny běžného

Foto: Mia Mirrelli, modelka Petra Růžičková

Moje tvorba je učená ženám, jež mají v oblibě praktičnost, pohodlnost a efektivnost.
Příležitostně vytvářím několik kusů oblečení
i pro muže, ale jen sportovní řady. Moje klientela je ve věku od cca 25 do 60 let. A proto mám široký záběr modelů, které musím
připravovat.
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oblečení dostupné v obchodech, nákupních
centrech apod. Nejnáročnější je dle mého
názoru, alespoň pro mě, držet krok s dobou.
Fandím řemeslu a ne moderní technologii.

Miroslav Bárta

Nosíte svou tvorbu a na jaké příležitosti?
Ano, mám pár kousků ve svém šatníku. Jde
převážně o sportovní oblečení.
Jsou požadavky vašich zákaznic a zákazníků ovlivněny módními vlnami?
Má klientela ví, co chce, přijde za mnou a já
jí to vytvořím. Její důvěra mě posouvá v kreativitě a dovoluje, abych daný model vytvořil
na základě vzájemného konsenzu.
Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?
Foto: Jan Vágner

Ve svém showroomu a na instagramovém
účtu.
O které vaše výtvory je největší zájem?

která mě baví. Jsem vděčný, že mohu tvořit,
nebo jen poradit.

O šaty na běžné nošení, trika a kabáty.

Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?

Momentálně mě čeká mnoho práce s charitativní nadací Be Charity, pro kterou dělám
ve svém volnu. Čeká nás charitativní bazárek
11. listopadu 2019, na Žofíně v Praze, kam
Vás srdečně zvu. Je to jako každý rok prodejní akce bazarového oblečení od slavných tváří, klientů i kamarádů. Darují své již nepotřebné oblečení. Dále prezentace zimních
modelů, a to nejdůležitější je plesová sezona.

To, že si mohu oficiálně říkat módní návrhář
a lidé mě tak i znají.
Dokážete si představit spolupráci s některým průmyslovým výrobcem oděvů?
Ano, dokážu. Kdyby přišla nějaká nabídka,
rozhodně bych o ní uvažoval.
Jakou dosavadní spolupráci a s kým považujete za nejzajímavější? Co vám přinesla
role stylisty v televizním pořadu?

Už svůj sen žiji.
Co byste chtěl vzkázat na závěr našim
čtenářům?
Zvláště vám, jež tvoříte řemeslo, přeji mnoho krásné práce a plňte si své sny.
Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Foto: archiv Miroslava Bárty

Bár ty
Foto: archiv Miroslava

Foto: archiv Miroslava Bárty

V tomto nemohu být konkrétní, spolupráci
s každou klientkou a klientem považuji za zajímavou. Tvořím pro ně módu, starám se jim
o šatníky a pomáhám s oblékáním. Role stylisty mi přinesla opět mnoho nové práce,

Co je váš pracovní sen?

Pod svou značkou Miroslav Bárta
Fashion Designer tvoří módní návrhář Miroslav Bárta (nar. 1985
v Bojnicích) od roku 2007. Jde
o značku, vyznačující se praktičností, originalitou. Je určená ženám, které se rády oblékají a ztotožňují se s hodnotami značky, jako
je například láska k poctivému krejčovskému řemeslu. Miroslav Bárta
příležitostně tvoří také sportovní
řady pro pány.
Vystudoval Střední průmyslovou
školu oděvní v Praze Holešovicích,
obor Oděvní technolog, kterou
úspěšně završil maturitní zkouškou.
Účastnil se zahraničních stáží v Kolíně nad Rýnem a má za sebou
i úspěšné oděvní soutěže s umístěním v rámci prvních třech míst.
Na módním průmyslu se Miroslavovi Bártovi líbí různorodost a nemá
na něm rád, když se schází z cesty
a zapomíná se na své kořeny. Tento kreativní muž razí heslo, že řemeslo by se mělo udržovat a ne
neustále jen modernizovat a nahrazovat. Designér Bárta spolupracoval s mnoha známými osobnostmi, mimo jiné s Kristínou Kloubkovou, Libuší
Vojtkovou Rohlíčkovou,
Janou Šulcovou,
Kateřinou Kornovou,
Matějem
Ruppertem
a mnoha
dalšími
tvářemi.
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54.mezinárodní veletrhy módy a obuvi STYL a KABO,
Brno, 24.– 26. srpna 2019

CHYSTAJÍ SE VELKÉ ZMĚNY

Brno – Již padesátý čtvrtý mezinárodní veletrh módy a obuvi STYL a KABO se konal
ve dnech 24.–26. srpna 2019 na brněnském Výstavišti. Ač bylo venku až přílišné
vedro, přesahující 30 stupňů Celsia, uvnitř
klimatizovaných hal P a F se čile obchodovalo. Prezentovalo se zde 233 firem s více
než 500 módními značkami z 20 zemí světa. Za tři dny na Výstaviště zavítalo
4 500 odborných návštěvníků.

54. ročník veletrhů STYL a KABO zůstává jedinou a současně důležitou kontraktační akcí
českého oděvního a obuvnického průmyslu.
Téměř polovinu vystavovatelů tvořili přímí výrobci a podíl zahraničních účastníků se zvýšil
bezmála na 40 %. Obchodníci se seznámili
s novými značkami i kolekcemi vyvzorovanými nejen pro nadcházející podzim/zimu, ale
i pro příští jaro a léto. Doprovodný program
se tentokrát zaměřil na zvýšení znalostí a dovedností prodejního personálu.

Přijíždějí noví vystavovatelé
Největší a nejmodernější hala brněnského výstaviště – pavilon P – patřila dámské, pánské
i dětské konfekci, prádlu a plavkám, módním
doplňkům a bižuterii. Otevřela se návrhářská
Design street s expozicemi a ukázkami
autorské tvorby. Vystavovat přijely firmy z 15
zemí, včetně vzdálené Austrálie, nejpočetněj-
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ší zastoupení opět měly Německo, Polsko
a Slovensko. „Jsem rád, že módní veletrhy
STYL a KABO si i přes měnící se podmínky trhu udržují svoji úroveň mezinárodní kontraktační akce, na kterou přijíždějí noví vystavovatelé i noví nákupčí, a to i z internetových obchodů,“ uvedl generální ředitel společnosti
Veletrhy Brno Jiří Kuliš.
Pravidelně se akce účastní i Česká obuvnická a kožedělná asociace se sídlem ve Zlíně,
jejíž prezident Miroslav
Bísek dodává: „I přes tíživou situaci na trhu s oděvy si veletrhy Styl a Kabo
stále udržují svoji úroveň
a my se sem rádi vracíme. Je to místo, kde se
setkáváme jak s kolegy z oboru, tak s přáteli
a to je pro naši práci velmi důležité.“
V programovém centru probíhaly čtyřikrát
denně přehlídky nových kolekcí vystavovatelů. Střídaly se zde dvě různé přehlídky a zapojilo se do nich celkem dvanáct firem, včetně slovenské butikové značky Jankiv Siblings,
dodavatele italských kabelek Jadise nebo ruského výrobce pokrývek hlavy Level-Pro, který se prezentoval společně s českou návrhářkou Ivetou Řádkovou.

Bohatý doprovodný program
Pár kroků vzdálený pavilon F obsadili vystavovatelé obuvi, kožené galanterie a doplňko-

vého sortimentu. Představily se firmy ze třinácti zemí. V centrálním prostoru KABO
Lounge v neděli proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže mladých
designérů obuvi a kožené galanterie o Cenu
Nadace Jana Pivečky. Všechny oceněné
práce mohli návštěvníci veletrhu obdivovat
v přilehlých vitrínách.
Doprovodný program byl koncipován jako bezplatné odborné školení personálu prodejen,
protože znalosti a dovednosti prodavačů jsou klíčovým článkem nákupního
procesu. Přímo v pavilonech P a F proběhly v sobotu i v neděli tři odborné
přednášky. První se zaměřila na sestavování kolekce v malých a středních prodejnách s módou, druhá se věnovala
prodeji doplňkového sortimentu obuvi a kožené galanterie a třetí měla formu školení o textilních materiálech. Vstup na veletrhy i doprovodný program byl pro členy Klubu návštěvníků STYL a KABO a jejich doprovod zdarma.
Jak jsme uvedli již v minulém vydání časopisu
Svět textilu & obuvi, příští jubilejní 55. ročník
veletrhů STYL a KABO bude mít novou podobu. Pořadatelé představí novou koncepci během podzimních měsíců. My vás s ní seznámíme v příštím vydání našeho časopisu.
Michal Korol
Foto: BVV
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Regionální sektorová dohoda TOK ve Zlínské kraji

PROVÁZAT TEORII S PRAXÍ

Pohled na účastníky jednání ve Zlíně
Zlín – Český textilní, oděvní, kožedělný
a obuvnický průmysl (dále jen TOK průmysl) prošel složitým obdobím transformace a restrukturalizace, ve kterém ztratil
významnou část svých výrobních kapacit,
výkonů a zejména pracovníků. Musel prokázat vysokou odolnost v procesu globalizace a stabilizovat svoji pozici. Transformační změny způsobily odvětví újmu na respektu vlivem neobjektivního náhledu na jeho ekonomickou kondici a potenciál růstu.

To se velmi silně promítlo v zájmu žáků základních škol o odborné vzdělání těchto oborů. Tím došlo k výrazné redukci kapacit odborných učilišť a středních odborných škol.
Rovněž firmy nebyly většinou schopny definovat dlouhodobé potřeby v náboru kvalifikovaných pracovníků. Textilní, oděvní, kožedělná
a obuvnická výroba se v celostátním měřítku
potýká s minimálním zájmem žáků o střední
odborné školy daných oborů, v důsledku čehož hrozí také jejich zánik.

a textilního zboží na český trh problémy odvětví jen umocnilo. Kožedělná a obuvnická výroba prošla v posledních desetiletích velmi komplikovaným vývojem. Na druhou stranu v tomto období vzniklo jednak množství nových menších i středních firem, jednak svoji existenci
obhájily a mezi stabilní výrobce se zařadily některé tradiční obuvnické firmy. Ve Zlínské kraji
dlouhodobě působí obuvnické firmy Baťa a.s.,
Prabos – plus a.s., Fare s.r.o., Moleda a.s.,
Artisssari s.r.o., DZO s.r.o., Fern s.r.o., Flexiko s.r.o., Moravia plast s.r.o., Kovyst s.r.o.,
Svorto.cz s.r.o., Schätzle Shoes CZ s.r.o., ale
i další kožedělné firmy jako např. Holík International s.r.o. nebo POLTA DKP s.r.o. Početná
je také skupina subdodavatelů a výrobců technických textilií, zde můžeme uvést firmy Komponenty a.s., Kastek Komponenty s.r.o., Tomatex Otrokovice a.s., Stema s.r.o., Pur Plastic s.r.o., Kairo plus cz s.r.o., Unique Textiles
s.r.o., ale i Moraviatex pletárna s.r.o. nebo
Moira CZ s.r.o. Všechny tyto firmy patří mezi
významné zaměstnavatele ve Zlínském kraji.

Zvýšit zájem o studium
Obuvnický průmysl
prošel komplikovaným vývojem
S obdobnými potížemi se potýká také Zlínský
kraj, kde působí mnoho kožedělných a obuvnických firem a také některé firmy textilní. Období ekonomické transformace a agresivní
asijské expanze obuvnického, kožedělného

Posláním Regionální sektorové dohody pro
Zlínský kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu (RSD
TOK) je aktivně, tvořivě a dlouhodobě rozvíjet
tradici tohoto podnikání ve Zlínském kraji, zejména pak ale zvýšit prestiž TOK průmyslu
a zájem mladé generace o studium těchto

Podpis RSD TOK (zleva: Prof. ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., Mgr. Petr Gazdík a Jiří Čunek)

oborů. Zajistit více kvalifikovaných odborníků
i absolventů odborných škol pro TOK průmysl bude možné jen podporou technického
vzdělávání a propagací podniků jako perspektivních zaměstnavatelů.
Důležitá je větší provázanost teorie s praxí
a kvalitní připravenost absolventů odborných
škol na požadavky zaměstnavatelů. Je nutné
vytvářet nové výukové programy, postavené
na znalostech výrobní technologie a současně obsahujících široké znalosti technologií jiných oborů, ve kterých je výroba aplikována.
Pro odbornou výuku mohou podniky poskytovat odborníky z praxe a zajišťovat i odborné
praxe studentů. V obuvnickém a kožedělném
průmyslu je rovněž nutné získat mladé odborníky, kteří mají široké mezioborové znalosti, potřebné např. při výrobě individuální
ortopedické obuvi nebo ortopedických stélek
a dalších korekcí s využitím 3D technologií.
Všechny tyto záležitosti by měla napomoci řešit právě RSD TOK, která byla slavnostně podepsána dne 23. září 2019 v prostorách
Technologického inovačního centra ve Zlíně.
Podpisy k dohodě připojili hejtman Zlínského
kraje Jiří Čunek, radní pro oblast školství
Mgr. Petr Gazdík, ředitelka Úřadu práce pobočky ve Zlíně Mgr. Miriam Majdyšová, předseda představenstva Krajské hospodářské
komory Zlínského kraje Ing. Robert Zatloukal,
rektor Univerzity Tomáše Bati se sídlem ve
Zlíně Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu ČR Mgr. Jiří Česal
a Antonín Žirovnický – viceprezident České
obuvnické a kožedělné asociace. Slavnostního aktu a následně i podpisu RSD TOK se
zúčastnili také ředitelé dalších odborných
škol, spolupracujících institucí a zástupci podnikatelů ve Zlínském kraji.
Věříme, že smysluplné propojení počátečního a dalšího vzdělávání s obuvnickým a kožedělným průmyslem napomůže jeho dalšímu
rozvoji. Je nutné využít také potenciál Univerzity Tomáše Bati se sídlem ve Zlíně a nově
zřízeného Centra výzkumu obouvání k tomu,
aby si firmy zadávaly úkoly pro aplikovaný výzkum a postupně přecházely na nové technologie a požadavky průmyslu 4.0.
PhDr. Vlasta Mayerová
Foto: ČOKA
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Obchod s pánskou módou RAYEN, Brno

PRÁCE VÁS MUSÍ BAVIT
Brno – „Zakládám si na osobním přístupu
k zákazníkům, mimo jiné proto sama ve
své prodejně prodávám,“ říká Renata Václavíková (42), majitelka firmy RAYEN
s.r.o. Provozuje kamennou prodejnu
RAYEN, nabízející pánskou módu, na ulici
Údolní v Brně. Obchod se nachází nedaleko od centra města.

Jak se vyvíjelo vaše podnikání?
Moje cesta k prodejně RAYEN začala už po
střední škole obchodní, kterou jsem úspěšně završila maturitní zkouškou. Ihned po maturitě jsem nastoupila do zaměstnání ve sféře módy. V této práci jsem si vyzkoušela
mnoho činností, a to od skladnictví, práce
prodavačky, manažera nákupu a výroby až

po promo focení, účast na módních přehlídkách, ale i vyřizování reklamací.
V roce 2016 jsem naznala, že jsem již získala dostatek zkušeností na to, abych se vrhla
do vlastního podnikání. 20. září 2016 jsem
v Brně otevřela svoji specializovanou kamennou prodejnu zaměřenou pouze na pánskou
módu. Na začátku podnikání jsem se chtěla
více věnovat společenské módě, ale po krátkém čase jsem nabídku sortimentu přizpůsobila požadavkům klientů, kteří upřednostňovali a upřednostňují casual módu. Casual móda pro pány nemá v mém okolí takovou
konkurenci jako móda společenská.
Nejtěžší na začátku mého podnikání bylo asi
všechno. V dnešní době není snadné něco
vymyslet, rozjet a ustát neúspěchy v začátcích, nenechat se ničím odradit (malá návštěvnost zákazníků, konkurence, nutnost do-

tování firmy v začátcích) a jít si za svým cílem. Teď tomu jsou tři roky od otevření obchodu a každým rokem pomalu roste obrat
prodeje. V módním průmyslu v České republice se letošním rokem pohybuji už 20 let.
Můžete nám představit vaši kamennou
prodejnu?
Kamenná prodejna v Brně dodnes funguje ve
stejných prostorách. Rozkládá se na 65 m2
bez zázemí. Nemám žádného zaměstnance,
sama prodávám, zajišťuji nákup a výběr zboží. Zakládám si na osobním přístupu a poradenství zákazníkům. Začala jsem tehdy podnikat v Brně, protože se 20 let pohybuji
v tomto regionu.
Co všechno u vás zákazníci naleznou
v sortimentu? Jaké služby ještě nabízíte?
Zákazníci v mojí prodejně naleznou mimo jiné
pánská casual saka, kalhoty, košile, koženou
obuv a opasky a v malé míře také klasické
pánské obleky. Můj obchod je multibrandový.
Nabízím zboží z České republiky, Slovenska,
Německa, Turecka, aj.
Na prodejně poskytuji poradenské služby
v oblasti stylingu, samozřejmě poradím
s úpravou oděvů, kterou následně klientovi
ráda zajistím.
Existuje zboží, které se vám nedaří obstarat?

Renata Václavíková

26

Doposud jsem neměla žádný problém sehnat zboží, které bylo požadováno klienty, nebo které jsem chtěla z vlastní vůle mít na
prodejně. Dodavatele si vybírám podle kvali-
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ty. Tuto stavím vždy na první místo. Nabízené
zboží se mi musí líbit a k tomu odpovídat i cena. Zboží mi chodí průběžně, odvíjí se to od
sezony. Hlavně se snažím, abych uspokojila
přání svých zákazníků. Někdy to nejde zcela,
hledám tudíž kompromis. S dodavateli problém nemám, snaží se maximálně vyjít vstříc
mým požadavkům, čehož si cením.
Dříve, když jsem pracovala v předešlém zaměstnání jako nákupčí a zajišťovala jsem
i výrobu, tak jsem každým rokem chodila jak
v únoru, tak i v srpnu na brněnské Výstaviště na veletrh STYL a dělala u výrobců a vystavovatelů kontrakty. To se také dalo mluvit
o veletrzích, kde bylo otevřeno několik pavilonů s textilem a obuvi. Postupem času výrobců a vystavovatelů ubývalo a tím se
zmenšovaly prostory. A hlavně je tam už
čím dál méně vystavovatelů. Jsem z Brna,
tak jsem se rozpovídala o BVV, jelikož si
myslím, že je to velká škoda, ale nemohu
posuzovat, jak to chodí na veletrzích s módou v jiných zemích.
Někteří dodavatelé za mnou jezdí sami, u jiných si vybírám zboží přes jejich firemní eshop a pro některé zboží si jezdím sama.
O které zboží sledujete od zákazníků aktuálně největší zájem?
Nelze přesně specifikovat, o které zboží je
velký zájem, či naopak. Každé zboží má svého zákazníka, ale prodává se v průměru
všechno stejně. Někteří zákazníci se ptají,
odkud zboží pochází (kde je vyrobeno), na
materiálové složení, případně na správnou
údržbu daného kousku. Zájem o původ zboží
je individuální a záleží na každém jednom zákazníkovi, většinou tuto problematiku příliš
neřeší. Vybírají převážně očima, hmatem…
Je pro ně podstatné, zda je jim materiál příjemný na dotek, dále pak řeší, na jakou příležitost konkrétní oděv potřebují. V oblasti
obuvi a opasků preferují pravou kůži a co se
týká košil, poptávají bavlnu v kombinaci s lykrou i 100% bavlnu. Ale zájem je i o směsi,

kde převažuje procento bavlny, např. 80 %
bavlny a 20 % polyesteru z důvodu praktičnosti – méně se mačkají a snadněji se žehlí
a jsou také o něco levnější.

oboru lepší a lepší. Svým klientům nabízím
sebe – osobu, která jim poradí v oblasti oblékání tak, aby se zákazník cítil dobře a rád se
vracel. Někdy funguji i jako „psycholog“, ráda
lidem pomáhám.

Na jaké společenské příležitosti u vás zákazníci kupují zboží?

Chtěla byste něco ve svém odvětví změnit?

V podstatě na všechny, od svateb, promocí
přes zkoušky až po oděvy do zaměstnání, ale
nejvíce na běžné nošení. Dnes je móda volnější. Na svatby chtějí zákazníci uvolněnější
oděvy ve srovnání s minulostí.

Ne, myslím si, že bych nic nechtěla změnit.
Práce mě baví, jelikož pracuji s lidmi a neustále poznávám nové. Pokud pracujete
v oblasti obchodu a služeb, tak vás to musí
bavit, o slově „nebaví“ není ani řeč.

Je snadné splnit požadavky zákazníků?

Díky čemu jste si udržela svoji pozici na
trhu?

Dříve nebyl tak rozsáhlý sortiment, co se týče materiálů, vzorů, barev, střihů, proto nebyla tak velká poptávka od zákazníků (několik
let zpět). Ale móda se neustále mění a tím
i požadavky klientů. Já se snažím vybírat zboží moderní a nadčasové, které tak rychle nepodléhá módním trendům, což se mi daří,
protože klienti jsou spokojeni a vrací se.
Kdo jsou vaši zákazníci a odlišují se jejich
požadavky?
Muži od cca 17 do 80 let. Chodí ke mně, ale
i ženy nakupovat oblečení pro své muže.
U stálých zákazníků si vedu databázi jejich
velikostí, což ženy oceňují, když jdou svým
pánům koupit nějaké oblečení, protože si díky tomu nemusí pamatovat velikosti jejich
oblečení či obuvi. Požadavky mých zákazníků
se odvíjí od rozdílu věku daného zákazníka
a příležitosti, pro kterou oděv či obuv kupuje.
Jaké vztahy máte s konkurencí?
Každý má konkurenci, to se ovlivnit nedá.
Zákazník má právo si vybrat firmu a zboží,
které mu vyhovuje a je spokojený se službami, jež jsou mu nabízeny. Na druhou stranu
je konkurence v menší míře zdravá, nutí vás
neustále přemýšlet nad tím, jak být ve svém

Díky zákazníkům, kteří za mnou chodí, kupují
si zboží a doporučují mě jejich přátelům.
Spokojenost zákazníků je pro mě obrovská
reklama.
Jak vidíte budoucnost firmy?
Snad dobrou, proto do firmy vkládám vše.
Například další kamennou prodejnu nechystám, nemohla bych se rozpůlit. A co se týče
sortimentu, tak nevím, jelikož si myslím, že
už i na těch 65 m2 mám dostatečně velkou
nabídku a nemám ráda přeplácané prodejny
zbožím, které nedýchají a klient nemá přehled o nabídce.
Máte tip pro naše čtenáře na závěr?
Každý má svoji představu a mně nepřísluší
dávat tipy, jelikož jsem na trhu krátce a teprve sama něco buduji a nemám ještě dostatečné zkušenosti v oblasti vlastního podnikání. Možná bych jen dodala… Začátky v podnikání nejsou vůbec jednoduché, důležité je
věřit tomu, co člověk dělá, chce dělat a vydržet, a také nepropadnout panice.
Děkuji za rozhovor
Sandra Friebová
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Fashion Transparency Index 2019

VEDOU SPORTOVNÍ
A OUTDOOROVÉ ZNAČKY
Praha – Tři sportovní a outdoorové značky
se umístily na prvních třech místech v indexu transparentnosti Fashion Tranparency Index 2019 mezi 200 největšími světovými módními značkami a maloobchody na
světě. Index transparentnosti v módě sleduje celou řadu faktorů týkajících se lidských práv, závazků a výsledků, včetně toho, kdo jsou jejich dodavatelé.

Společnosti Adidas,
Reebok a Patagonia
dosáhly každá celkem
64 % z 250 možných
bodů, následují řetězce
Esprit a H&M s 61–
70 %. C&A, ASOS, Puma, Nike, Converse,
Jordan, The North Face, Timberland, Wrangler, Vans a Marks
& Spencer se umístily
v rozmezí 51 – 60 %.
Je to první rok od založení Fashion Transparency Index, kdy značky
dosáhly více než 60 %,
což ukazuje, že tyto progresivní značky provádějí
reálné kroky k tomu, aby
víc zveřejňovaly informace o svých sociálních
a environmentálních aktivitách. Žádná značka
však nedosáhla 70 % škály, což naznačuje, že cesta k transparentnosti je
stále ještě dlouhá. Fashion Revolution sleduje od
r. 2016 globální značky
a porovnává jejich výkonnost s pěti klíčovými oblastmi: obchodní strategií
a závazky, řízením, sledovatelností, hodnocením dodavatelů a opatřeními, která se letos zaměřují na cíle udržitelného rozvoje.
Sarah Dittyová, ředitelka odpovědná za obchodní politiku a autorka zprávy, říká: „Pokrok, který letos vidíme, spolu s odezvou,
kterou jsme dostali od značek, ukazují, že zahrnutí do indexu Fashion Transparency Index
motivovalo hlavní módní značky k tomu, aby
byly transparentnější. Mnoho značek zveřejňuje seznam svých dodavatelů a každoročně
zlepšují své výsledky.“ U 98 hodnocených
značek v roce 2017, 2018 a 2019 došlo
ke zvýšení průměrného skóre o 8,9 % od doby, kdy byly poprvé zahrnuty do indexu. 11
značek zvýšilo letos své skóre o více než
10 %. Mezi nejvýše hodnocenými luxusními
značkami se umístily společnosti Gucci
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a Bottega Veneta, které dosáhly 31–40 %
škály a dosáhly 100 % ve své strategii, závazcích a řízení. Módní dům Chanel zvýšil
skóre o 7 %, Sandro a S. Oliver o 9 % a Dior
o téměř 22 %, což dokazuje, že vůbec poprvé začalo několik hlavních módních značek
zveřejňovat informace o svém dodavatelském řetězci. Pouze pět značek (2,5 % ze
všech zkoumaných značek) letos skórovalo
nulovou hodnotu, zatímco loni jich bylo devět

vhled, zda se značky chovají zodpovědně ke
svým dodavatelům.“ Fashion Revolution věří,
že hlavní módní značky mají morální imperativ a schopnost provádět změny v globálním
měřítku pro velké množství lidí. „Pokud chceme vyřešit klimatickou krizi, budou muset
značky víc inovovat, využívat méně zdrojů
a vest své zákazníky k tomu, aby méně spotřebovávali, lépe se starali o své oblečení
a nosili je delší dobu. Abychom tuto změnu podpořili,
každý rok zkoumáme několik klíčových témat v hlubších detailech. V letošním
roce jsme vybrali 4 ze 17
cílů udržitelného rozvoje,
které by se měly dosáhnout v globálním módním
průmyslu do r. 2030: genderovou rovnost, etické
pracovní podmínky, udržitelnou spotřebu a produkci a opatření v oblasti klimatu,“ dodala Dittyová.

Zpráva uvádí
následující zjištění:
Značky zveřejňují jen
málo informací o posílení
postavení žen a dívek
a dosažení genderové
rovnosti, a to navzdory
skutečnosti, že ženy tvoří většinu pracovních sil
v módním průmyslu.
■ Určitého pokroku bylo
dosaženo v oblasti zveřejňování strategie v oblasti rovného odměňování a rozdílu v odměňování žen a mužů hlavními módními značkami,
ale je málo publikovaných informací, jak se značky zabývají porušováním genderově podmíněných pracovních
podmínek v továrnách na oděvy.
■ 55 % z 200 značek zveřejňuje roční uhlíkovou stopu ve vlastních provozovnách společnosti, ale pouze 19,5 % uvádí uhlíkové emise v dodavatelském řetězci, kde se vyskytuje
více než 50 % emisí produkovaných tímto
odvětvím.
■ Vzhledem k tomu, že velké značky očekávají od dodavatelů důvěru a transparentnost,
měly by také veřejně sdílet více informací
o svých vlastních závazcích a úsilí, aby byly
zodpovědnými obchodními partnery. Pouze
9 % značek sděluje formální proces shromažďování zpětné vazby dodavatelů na nákupní praktiky společnosti a jen 6,5 % značek zveřejňuje politiku placení svým dodavatelům do 60 dnů.
■

(6 %). Jsou to Eli Tahari, Jessica Simpson,
Mexx, Tom Ford a čínská značka pánského
oblečení Youngor. Dalších deset značek,
včetně Longchamp, Max Mara a New Yorker nesdělilo téměř nic (méně než 2 %). Index nehodnotí etické nebo udržitelné chování
značek, ale spíše to, kolik informací zveřejňují o svých strategiích, postupech a dopadech v oblasti lidských práv a životního prostředí.
„Je ještě třeba udělat spoustu práce,“ varovala Sarah Dittyová, „Stále chybějí podrobné
informace o výsledcích a dopadech jejich úsilí. Průměrné skóre mezi největšími módními
značkami a maloobchody je jen 21 %, což
znamená, že stále ještě existuje příliš mnoho
velkých značek, které zaostávají. Hlavní značky zveřejňují jen velmi málo informací a údajů
o svých nákupních praktikách. Chybí nám pak

Foto: Fashion Revolution
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Tyrolsko

ZEMĚ NÁDHERNÝCH KROJŮ
Alpbach – Již několikrát jsme v našem
časopise psali o krojích, které se nosí dodnes při slavnostních příležitostech na jižní Moravě. Tentokrát jsme zavítali k našim jižním sousedům, do Rakouska. Tam
se s krojovanou módou, stejně jako v sousedním Bavorsku, setkáváme o dost častěji než u nás.

Navštívili jsme Tyrolsko, konkrétně obec Alpbach, která se nachází asi 50 kilometrů východně od Innsbrucku. A není to obec ledasjaká: Nedávno byla vyhlášena jako nejkrásnější vesnice Rakouska, stejně jako „nej“ květinová obec Tyrolska.
Avšak smysl pro krásu a neuvěřitelnou zručnost zde mají i co se týče oděvů, konkrétně
zmíněných krojů. Ty zdejší jsou barevné a nápadité. Nosí se – stejně jako u nás – především při slavnostních příležitostech. Ale
v těchto oděvech potkáme ženy i muže
i tam, kde bychom to až tak nečekali, například patří k profesnímu oblečení personálu
mnoha zdejších restaurací a hotelů.
Stejně časté jsou i specializované obchody
s krojovaným oblečením. A nákup v nich rozhodně nepatří mezi levné záležitosti: Pánské
kožené kalhoty stojí i několik tisíc korun,
o dámských vyšívaných šatech ani nemluvě.
Text a foto: Michal Korol
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Tržby textilního maloobchodu v ČR za leden–srpen 2019

TEMPO NÁRŮSTU TRŽEB
SE OPĚT ZVÝŠILO
Praha – Letní měsíce – červenec a srpen –
přinesly trochu dobré nálady do bilance českého textilního maloobchodu. Výsledky července (+2 %) a srpna (+3 %) jsou ve srovnání s dubnem (+2 %), květnem (±0 %)
a červnem (+2 %) přece jenom o kousek
lepší. I když na první čtvrtletí nemají.

Vyplynulo to z údajů, které nám poskytují členové test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi. Máme pravidelná hlášení od více než
stovky obchodníků z naší branže. Výše tržeb
zveřejňujeme anonymně a vždy v porovnání
se stejným měsícem předcházejícího roku.
Pokud budete mít zájem připojit se a rozšířit
tak řady našeho test-klubu, budeme rádi.
Stačí jen napsat na e-mailovou adresu: redakce@textil-obuv.cz.

První pololetí: +2,5 %
Jak jsme psali již v minulém vydání našeho
časopisu, v prvním pololetí měl textilní maloobchod České republiky nerovnoměrný výkon. Zatím první tři měsíce roku byly super
a nárůst tržeb se pohyboval mezi +4 % až
+5 %, druhé čtvrtletí šláplo na brzdu. V dubnu rostly tržby jen o 2 %, v květnu došlo dokonce ke stagnaci meziročního nárůstu na
±0 a červen se vrátil na +2 %. Odborníci se
proto poněkud obávali, jak dopadnou letní
měsíce.

Léto zrychlilo
Naštěstí se v červenci i srpnu ukázalo, že zákazníci neztrácejí chuť na nákup textilu
a oděvů. „Celkem slušně šel prodej typicky
letního zboží, dámských halenek, pánských
košil a také t-shirtů,“ napsal nám obchodník

Foto SXC

Tržby textilního maloobchodu v ČR za leden–srpen 2019
(v porovnání se stejným obdobím roku 2018)

Několik zajímavostí
■ Výsledek ±0, který vykázal letošní
květen, dost vyděsil obchodníky v naší branži. Šlo totiž o stagnaci tržeb,
kterou jsme naposledy zaznamenali
v září 2016. Od té doby tržby textilního maloobchodu v meziročním
porovnání vždy (!) stoupaly!
■ Stále lépe a lépe se daří internetovému obchodu. Podle statistiky mu
tržby meziročně rostou o desítky
procent!
■ Již několikrát po sobě nám členové
našeho test-klubu napsali, že vidí, že
lidé mají poměrně dost peněz a že
jsou ochotni je utrácet za textil
a oděvy. To je dobrá zpráva pro
obchodníky (nejen) z naší branže.
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1. čtvrtletí: +4

2. čtvrtletí: +1,5

z Brna. Obdobně se vyjádřili obchodníci
z Plzně, Mladé Boleslavy a také Hradce Králové. Odtud nám majitelka obchodu se spodním prádlem a plavkami sdělila, že se letos
v daleko větší míře, než loni prodávaly plavky
a plážové oblečení. „Je vidět, že lidé mají peníze a že hodně jezdí k moři,“ dodala.
Navštívili jsme také řadu obchodů s oděvy
a textilem v centru Prahy. Zde je situace poněkud specifická, protože zde podstatnou
část zákazníků v létě tvoří cizinci. I ti, zdá se,
mají dostatek finančních prostředků. To se

1. pololetí: +2,5

Zdroj: Svět textilu & obuvi

příznivě promítá i do tržeb zdejších oděvních
obchodů.
Když jsme sečetli podklady od členů našeho
test-klubu, vyšlo nám, že v červenci se tržby
v porovnáním s červencem 2018 zvedly
o +2 %, v srpnu dokonce o +3 %! Zdá se tedy, že po jistém zpomalení se tržby textilního
maloobchodu opět vzpamatovávají.
Jak dopadly další dva měsíce – září a říjen
2019 – se dočtete v letošním posledním vydání Světa textilu & obuvi, které vyjde počátkem prosince.

Názory odborníka

Svět textilu & obuvi
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Marketingový poradce (17)

JAK SI PORADIT
S KONKURENCÍ
o slovo mentalita nedostatku. Ve skutečnosti
je na trhu peněz i práce dost. „Céčkové“ zákazníky můžete klidně přenechat konkurenci.
Nebo je tam i aktivně doporučit. Dost možná
tam budou šťastnější. A vy také, protože
vám zbude více prostoru na ty „áčkové“.

Foto Pixabay

5. Konečně zdražit

Praha – Předstihnout, porazit, zlikvidovat nebo dokonce odstřelit. Podobná slovní spojení
ještě leckde najdete v souvislosti s konkurencí. Podle mě je to takový přežitek z minulého
století. A ještě navíc se týká spíš velkých firem. V malém podnikání naopak dává smysl si
konkurence vážit.

Drobné podnikatele ve službách často nabádám, aby neurčovali cenu podle konkurence.
Ale z tohohle pravidla existuje jedna výjimka –
když je vaše cena oproti trhu absurdně nízko.
Když už dlouho tušíte, že byste měli zvýšit cenu, ale vaše mysl se tomu pořád brání, zkuste si projít webové stránky pár konkurentů.
Vybírejte si takové, kteří takříkajíc hrají podobnou ligu jako vy. Jsou v oboru podobně
dlouho, mají srovnatelnou kvalifikaci a jsou
plus mínus stejně slavní jako vy. Pokud jsou
jejich služby řádově dražší nebo se najdete
na cenové úrovni mnohem juniornějších kolegů, cenovka na vašem webu se vám bude
přepisovat s mnohem lehčím srdcem.

6. Osobně růst
Když má nějaká firma monopol, trpí tím
především služby zákazníkům. Sama si to
uvědomím pokaždé, když jdu na poštu pro
balík do ruky. Když naproti tomu víte, že váš
zákazník má na výběr a kdykoli může odejít
ke konkurenci, aktivně pracujete na tom, aby
ho to ani nenapadlo. Vylepšujete, soustředíte se na kvalitu, získáváte zpětnou vazbu, vymýšlíte nové produkty a služby, sledujete
trendy, pravidelně tvoříte obsah a odpovídáte klientům na všech možných platformách.
Motivace je zjevná. Ale napadají mě i další
oblasti, kde vám konkurence může docela
konkrétně pomoci.

1. Validovat podnikatelský nápad
Když vás napadne něco, z čeho by se dal
udělat byznys, vyplatí se podívat na internet.
Protože většinu věcí, které lidé potřebují, už
někdo dělá. Třeba úplně jinak, než to plánujete vy. Ale to, že někoho takového najdete,
je paradoxně dobrá zpráva. Znamená to, že
existuje trh a že jsou lidé ochotni za podobné
zboží nebo službu zaplatit. Pokud máte pocit, že jste objevili konkurencí zcela nedotčenou oblast, je na místě obezřetnost. Buď ta
věc už existuje, ale pod úplně jiným názvem.
Nebo se to za cenu, kterou jsou kupující
ochotni zaplatit, prostě nevyplatí nabízet.
Nebo neumíte googlit.

2. Stanovit si cíle
Cítíte při pohledu na svou konkurenci závist
nebo žárlivost? Protože má lepší obchodní
výsledky, více aktivních fanoušků, hezčí webové stránky, nebo o ní častěji píšou v novinách? Než sami sebe okřiknete, že závidět
se nemá, zkuste to brát tak, že vám konku-

rence nastavuje zrcadlo. Ve skutečnosti žárlíte proto, že vaše konkurence má NĚCO,
co chcete mít také. NĚCO, co vám chybí
k úspěchu, štěstí nebo naplnění vize. Pokuste se to NĚCO pojmenovat. A pak si to nastavte jako konkrétní cíl. Může to být obrat
80 000 Kč měsíčně. Deset mediálních zmínek za rok. Nebo online program, který si od
vás koupí 50 nadšených zákazníků. Jakmile
víte, co chcete, jednotlivé kroky k cíli se vám
budou plánovat daleko snáz.

Jsou situace, kdy se vám konkurence rozhodne zavařit cíleně. Zkopíruje službu nebo produkt, využívá naše nápady nebo nás pomlouvá
před zákazníky. Pak je docela přirozené cítit se
ublíženě. I v takovém momentě ale máme na
výběr. Nemůžeme ovlivnit, co se nám stalo,
ale máme kontrolu nad tím, jak budeme reagovat. Zůstat v roli oběti je snadné. Mnohem
těžší je vystoupit na svoji obranu, hájit svou
značku nebo vytvořit úplně nový produkt, který
se nedá tak snadno zkopírovat.

3. Definovat svou odlišnost

Samotné slovo konkurence pochází z latinského concurrere, tedy sbíhat se nebo běžet spolu. Naše konkurence jsou tedy lidé,
se kterými běžíme stejný závod. Někdo vyhraje, ale všichni doběhnou do cíle. A příště
se zase sejdeme na dalším startu.

Základem podnikatelského úspěchu je tzv.
konkurenční výhoda. Čili to, v čem jste úplně
jiní než ostatní. Marketing konkurence se
může stát užitečným nástrojem, který vám
vaši odlišnost pomůže pojmenovat.
Všímejte si:
Jak vaše konkurence mluví o svých produktech a službách?
Které vlastnosti vyzdvihuje, a o kterých naopak úplně mlčí?
Co oceňují její klienti v referencích? Zjistěte, co už na trhu je, a pak cíleně dělejte něco
jiného.

4. Mít samé skvělé zákazníky
Váš zákazník není každý. Jste-li malá firma
nebo volnonožec, tahle myšlenka by měla být
základním prvkem vaší strategie. Když máte
jenom jedny ruce, nemůžete obsloužit celý
trh. Proto nemá smysl se o to snažit.
A místo toho si začít cíleně vybírat takové zákazníky, se kterými se vám dobře pracuje
a kteří skutečně poptávají to, co nabízíte
a v čem jste jedineční. „Ale to se neuživím!“
Napadla vás podobná věta? To se jen hlásí

A jaké zkušenosti s konkurencí máte vy?

Magdalena Čevelová
je marketingová poradkyně a lektorka.
Majitelům malých firem, živnostníkům
a volnonožcům pomáhá získat zákazníky, uvádět na trh nové produkty a služby, nastavovat ceny,
zvyšovat zisky a nacházet v práci
smysl a radost.
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Cena Nadace Jana Pivečky 2019

BOHATÁ PŘEHLÍDKA
PRÁCE STUDENTŮ
Všichni ostatní ocenění studenti, kteří zaujali
odbornou porotu svými pracemi, získali kromě diplomu dvě nádherné publikace, a to
knihu Obuv – ikony světového stylu od Caroline Coxové a životopis pana Jana Pivečky
s příhodným názvem Nikdy se nevzdávej!

Ocenění Nadace Jana Pivečky

Brno – Do 13. ročníku soutěže o Cenu Nadace Jana Pivečky, která je organizována
Nadací Jana Pivečky ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací ve Zlíně
a s Veletrhy Brno a.s., se přihlásilo celkem 48 studentů s 76 exponáty ze sedmi odborných škol v České republice. I letos byly ceny předány na veletrhu KABO II, který se konal
od 24. do 26. srpna 2019 na brněnském Výstavišti. Nadace touto soutěží navazuje
na život a dílo pana Jana Pivečky, který podporoval mladé talenty.

Toto ocenění bylo uděleno studentce, která
zaujala jak zástupce Nadace Jana Pivečky,
tak také další členy odborné poroty a získala
vysoké bodové ohodnocení od všech porotců. Ocenění získala studentka Michaela Šeráková ze Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, za
kolekci módních trendy kabelek z metalické
usně. Zpracování kabelek z tohoto lakovaného materiálu je poměrně složité a je provedeno velmi precizně s ohledem na choulostivost použitého materiálu.

Funny Shoe

Na podzim letošního roku, přesně 24. října,
si připomeneme nedožité 100. narozeniny
tohoto „valašského ševce“. Byl to člověk, který byl v obuvnickém světě nesmírně respektovanou osobností a také druhý nejznámější
„švec“ pocházející z Československa. Vyrůstal ve Slavičíně v rodině majitele koželužny
a obuvnické továrny JAPIS. Otec ho nijak nehýčkal, vychovával ho k tomu, aby nelpěl na
majetku, ale na tom, co zná a dovede. Naučil se tak samostatnosti, cílevědomosti, ale
i houževnatosti a vytrvalosti. Jeho heslo bylo
„Nikdy se nevzdávej!“. Stejně tak se jmenuje
i kniha od autorů Milana Švihálka a Zuzany
Tarabusové z roku 2003, která byla dokončena a autorizována dva týdny před jeho
smrtí. Pan Pivečka odešel velmi náhle, ve
svém věku ještě ve velmi aktivní činnosti,
aniž by tušil, že opouští náš svět.
Soutěž o Cenu Nadace Jana Pivečky proběhla již tradičně ve třech kategoriích: Funny
Shoe, Young Spirit a Professional View. Nově však byla letos udělena také hlavní cena
pro jednoho studenta, kterého vybrali zástupci Nadace Jana Pivečky za zajímavou
práci napříč kategoriemi.
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Úroveň zaslaných grafických návrhů i hotových kolekcí obuvi a kožené galanterie byla
velmi vysoká. Potěšilo zejména i množství
kreseb, výtvarných návrhů a kreativních objektů zaslaných do první kategorie. Objektivní
hodnocení zaslaných studentských prací
provedla dne 28. června 2019 sedmnáctičlenná odborná porota složená z předních designérů, pedagogů, zástupců odborných
institucí a časopisů.
Tři hlavní ceny získali vítězové z kategorie
Young Spirit, Professional View a taky oceněný student vybraný zástupci Nadace Jana
Pivečky. Hlavní cenou byl voucher na zájezd
do italského Milána na největší světový veletrh materiálů a komponentů pro výrobu obuvi a kožené galanterie Lineapelle a kapesné,
vše v celkové hodnotě 10 000 korun na jednoho výherce. Tyto ceny vítězům udělili sponzoři soutěže, kterými jsou Nadace Jana Pivečky, Česká obuvnická a kožedělná asociace a Veletrhy Brno a.s. Navíc vítěz v kategorii Funny Shoe obdržel diplom a voucher
v hodnotě 2 000 korun na nákup ve specializované prodejně s uměleckými potřebami
dle vlastního výběru.

Tato kategorie je určená pro mladé designéry – studenty prvních ročníků středních škol.
Bylo zde možné přihlásit „funny“ výtvarné objekty na téma obuv a kožená galanterie. Do
první kategorie bylo přihlášeno 30 studentů
s celkovým počtem 35 prací.
V kategorii zvítězila a speciální cenu, tj. voucher v hodnotě 2 000 korun na nákup ve
specializované prodejně s uměleckými potřebami, obdržela Markéta Chytilová ze Střední
školy designu a módy v Prostějově. Její malba na téma Naprosto lidská bota porotu
oslovila nejen nápadem, ale především ztvárněním na vysoké grafické úrovni.
V kategorii Funny Shoe byla udělena také tři
zvláštní ocenění odborné poroty formou diplomu a věcné ceny, a to studentkám Hance
Tomáškové a Anežce Justové ze Střední
uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a studentce Nicole Hilšerové z Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední
průmyslové školy oděvní v Praze.
Hanka Tomášková vytvořila modré nazouvací
boty technikou macramé spolu s „hnízdem“,
které lze využít třeba pro květináč s kytkou.
Anežka Justová přihlásila do soutěže obuv
a objekt nazvaný Pletené město, které je vytvořeno z proutí a filcu a Nicola Hilšerová do
soutěže zaslala kresbu a objekt obuvi nazvaný Indenpendent.

Young Spirit
Tato kategorie je určena pro mladé designéry – studenty vyšších ročníků středních škol.
Zde bylo možné přihlásit hotové výrobky na
téma obuv a kožená galanterie. Do druhé kategorie se přihlásilo 11 studentů s celkovým
počtem 34 výrobků či kolekcí.
V kategorii Young Spirit se hlavním vítězem
stala a zájezd do Milána a kapesné získala
Nikola Krátká ze Střední uměleckoprůmyslo-
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Michaela Šeráková,
kabelky z metalické usně

Nikola Krátká,
dětská obuv a šle
s motivem netopýra

Kateřina Nováková, kolekce obuvi a kabelek
vé školy v Uherském Hradišti za kolekci dětské obuvi a šlí s motivem netopýra. Kolekce
je velmi precizně zpracovaná a zvolené barvy
vytváří nádherný kontrast, který dává vyniknout motivu netopýra.
V kategorii Young Spirit byla dále udělena
dvě zvláštní ocenění formou diplomů a věcných cen. Zvláštní ocenění poroty získaly Anna Roháčová a Nikola Bártíková studentky
Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Anna Roháčová získala ocenění za kolekci dámské kotníčkové obuvi na
dřevěné platformě a desek na dokumenty
potažených usní nazvanou Grafika a Nikola
Bártíková pro tuto soutěž vytvořila hravou,
veselou dětskou obuv a vak na záda ozdobené malým zvířátkem fenkem.

Professional View
Kategorie Professional View je určena pro
mladé designéry-studenty vysokých a vyšších
odborných škol a mladé designéry z praxe

Markéta Chytilová, Naprosto lidská bota
do věku 30 let. Zde bylo možné přihlásit hotové výrobky na téma obuv a kožená galanterie. Do třetí kategorie bylo letos přihlášeno
sedm studentů ze dvou vysokých škol a jedné vyšší odborné školy celkem s osmi kolekcemi.
Vítězkou kategorie Profesional View se stala
Kateřina Nováková za kolekci obuvi a kabelek. Tuto kolekci vytvořila studentka jako svou
bakalářskou práci, kolekce je tvořena ze
dvou kabelek, dvou párů obuvi a jednoho
módního doplňku. Použitými materiály jsou
jemná useň a ohýbaná dýha. Precizní a dokonalé zpracování celé kolekce, jakož také
celá řada perfektně vypracovaných detailů
nenechávají nikoho na pochybách, že je výhra zasloužená.
V kategorii Profesional View byla udělena
rovněž tři zvláštní ocenění odborné poroty
formou diplomu a věcné ceny. Tato ocenění
získaly Zuzana Ondrušíková a Stanislava Páleníčková studentky Fakulty multimediálních

komunikací, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
a Valerie Vrbová Vyšší odborné školy oděvního návrhářství v Praze. Zuzana Ondrušíková
zaslala do soutěže kolekci s názvem Secese,
která vychází z tohoto architektonického stylu. Její kolekce z tmavě zelené usně je dekorována zlatými proužky zohýbanými do různých tvarů. Stanislava Páleníčková oslovila
porotu svou kolekcí Essential, která vypráví
příběh o ženě a erotice. Žena se stává
smyslnější a dominantnější osobou, která si
je vědoma své přitažlivosti. Kolekci tvoří precizně vypracovaná obuv a další doplňky. Valerie Vrbová vytvořila černou dámskou kotníkovou obuv nazvanou Japanese Minimalist,
která názorně svým dokonalým zpracováním
ukazuje, že i málo může být mnohem víc.
PhDr. Vlasta Mayerová a Jana Bobálová,
Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)
Foto: ČOKA, Nadace Jana Pivečky,
Veletrhy Brno a.s.
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Krádeže v obchodech

PROBLÉM MAJÍ HLAVNĚ VELKÉ ŘETĚZCE
Praha – S kriminalitou a krádežemi se potýkají především velké obchodní řetězce.
Zajímavostí je, že největší ztráty však nezpůsobují pouze zloději, ale také samotní
zaměstnanci. Způsobené škody jsou navíc
totožné. Kriminalita páchaná zloději tvoří
38 % škod, zaměstnanecká kriminalita
pak tvoří dokonce 39 % škod. Na třetím
místě jsou ztráty v rámci tzv. dodavatelského řetězce, ty se na škodách obchodníků podílí zhruba 7 % (zdroj: Global
Retail Theft Barometer).
„Krádeže rozlišujeme ještě s ohledem na jejich organizovanost, případně nahodilost
a spontánnost. Do organizovaných krádeží
jsou ve větší míře zapojeni pracovníci se znalostí interních procesů a škody bývají zpravidla vyšší. Jde zejména o fiktivní převzetí zboží
od přepravce určené k prodeji, dále pak tzv.
fiktivní odpisy, úmyslné nemarkování zboží
a podobně. Naproti tomu neorganizované,
respektive spontánní krádeže, se vyznačují
nižšími škodami a daleko větší pestrostí ve
způsobu provedení, od tzv. pronesení výrobku přes „pokladní čáru“, až po sofistikovaně
upravené tašky, batohy, které zamezí správnému fungování bezpečnostního alarmu,“
prozrazuje Michal Cícer, ředitel útvaru ostra-

Kresba SXC

hy ve společnosti SSI Group, která zajištuje
bezpečnostní služby několika stovkám objektů, včetně obchodních center v České republice a na Slovensku.

Pozor na „straky“ z vlastních řad
Na krádeže, které přicházejí zvenčí, je většina majitelů obchodů dobře připravená.
Problémy se ale množí při těch ztrátách,
které přicházejí z vlastních řad. Firmy a majitelé obchodu jsou tak nuceni stále zdokona-

lovat své interní postupy a kontrolní mechanismy, jak zabránit škodám páchanými vlastními zaměstnanci. Optimální je kombinace
dobře nastavených interních procesních postupů s kombinací fyzického a technického
zabezpečení.
Škody způsobené zloději přímo v obchodech
jsou ale stále velké. Kromě drobných krádeží
obchody čelí také organizovaným skupinám,
které pro obchodníky mívají daleko fatálnější
následky. „Některé velké obchodní jednotky
zažívají tyto nájezdy v takovém rozsahu, kdy
dosáhnou škody za jednu hodinu i výše 80 až
100 000 korun. Jde o vysoce organizované
skupiny, které kradou na zakázku a bývají velmi dobře vybaveni proti bezpečnostním opatřením obchodů. Tyto zkušenosti vnímáme
zejména u tzv. non food sortimentu v oblasti
módního zboží,“ říká Michal Cícer, ředitel
útvaru ostrahy SSI Group.

Móda v popředí zájmu
Zloději se nejvíce zaměřují na zboží, které lze
rychle zpeněžit v zastavárnách či na černém
trhu. Jde o elekroniku, jako jsou mobilní telefony, tablety, herní konzole, dále pak o módu
(obuv, módní doplňky, sportovní oblečení), nápoje a jídlo (čerstvé maso, tabákové výrobky,
alkohol a víno) a parfémy a kosmetiku.

Evropské retailové trhy s módou

PRAHA SE DERE VZHŮRU

Foto SXC

Praha – Do roku 2022 česká metropole poroste nejrychleji na žebříčku evropských maloobchodních prodejců s oblečením. Praha již nyní patří mezi top deset evropských měst
módního průmyslu a podle nejnovějšího výzkumu provedeného společností Savills, globálním poskytovatelem poradenských služeb v oblasti nemovitostí, se očekává, že bude nejrychleji rostoucím trhem v celém Evropě až do roku 2022.
Ve výzkumné zprávě nazvané „Žebříček evropských maloobchodních metropolí podle módy“
společnost Savills porovnávala 40 nejvýznamnějších módních metropolí s využitím následujících metrik: turistické statistiky z roku 2016
mapující počty návštěvníků a jejich nárůst,
HDP (celkové za rok 2017 a předpovědi růstu), maloobchodní údaje (za rok 2017 – pro
prodej oblečení a obuvi a čtyřletá předpověď
a celkové výdaje na rok 2017) a růst populace a prognóza dalšího růstu.
V pořadí, vytvořeném s využitím dat renomované poradenské společnosti Oxford Econo-
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mics a Mastercard, skončil na prvním místě
Londýn, následován Stockholmem a třetí se
umístil Dublin. Praha svou osmou příčkou
předběhla Berlín i Paříž a stala se jedinou
metropolí ze střední a východní Evropy v první desítce.
Při svém průzkumu módních maloobchodních trhů, u kterých je v období 2018–2022
očekáván největší růst, se společnost Savills
zaměřila na 22 evropských měst s populací
v rozmezí od jednoho do pěti milionů obyvatel, v nichž objem prodaného módního zboží
(do konce roku 2017) přesáhl 500 milionů

dolarů. Dle výsledků se očekává největší růst
v Praze a Varšavě, a kromě toho předpověď
očekává silný růst také u dalších „rozvíjejících
se“ měst regionu CEE, jako jsou například
Krakov, Budapešť či Bukurešť.
Fraser Watson, ředitel oddělení investičního poradenství společnosti Savills pro Českou republiku, říká: „Tento výzkum ukazuje,
že z „rozvíjejících se“ měst, jako jsou Praha
či Varšava, se nejenom staly největší módní
maloobchodní trhy Evropy, ale že tento trend
podpořený růstem HDP, maloobchodními
prodeji i počtem turistů bude v příštích třech
letech nadále pokračovat, což se s velkou
pravděpodobností projeví v posunu vzhůru
o dalších pár příček na žebříčku zemí.“
Zdroj: Savills

Žebříček evropských
maloobchodních metropolí
podle módy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Londýn
Stockholm
Dublin
Oslo
Mnichov
Vídeň
Madrid
Praha
Berlín
Paříž
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Skills4smartex…STEM to SMART…SMART to STEM

CHYTRÝ TEXTIL
MÁ PERSPEKTIVU

Brno – Všichni z oboru vědí, že textil nejsou jen hezké hadříky,
co nosíme na sobě nebo textilie do záhonků či ultrafunčkní bundy,
ve kterých přežijeme jak na Antarktidě, tak na poušti.

Všechno souvisí se vším a s textilem je to stejné. Pověst textilu jako
atraktivního oboru dostala v minulosti velkou ránu, ale pomalu se to
zlepšuje. Ale je to běh na dlouho trať. Můžeme ukázat, že i programátor může naprogramovat počítačovou hru, ale také senzor, který bude
zaznamenávat třeba srdeční tep. A že matematik může zaznamenaná
data interpretovat a pomocí statistiky vyhodnotit a pomoct konstruktérům senzory vylepšovat. Elektronika zase pomáhá při identifikacích
materiálů a jejich vnitřní struktury. A fyzika s chemií? Ty pokryjí oblast
ověření funkčnosti pomoci fyzikálně chemických testů v laboratořích.
Není to cesta, jak náš obor propagovat? Ukazovat studentům, že
chytrý textil má perspektivu a že to může být velmi zajímavé.
Dostáváme se tak k vysvětlení první zkratky z nadpisu. Skills4smartex
je mezinárodní projekt Erasmus+, který si dal za cíl přiblížit textil studentům technických oborů, jako jsou matematika, fyzika, chemie
a elektronika. V rámci tohoto projektu vzniknou učební texty zaměřené na smart textilie. Výstupem projektu budou studijní materiály zaměřené na to, jak základní technické vědy mohou přispět ke konstrukci smart textilie.
■
■
■
■
■
■

Materiály a metody pro smart textilie
Virtuální prototypování senzorů do oblečení
Design smart textilií
Prototypy smart textilií
Zpracování dat
Metody testování smart textilií

Další zkratkou je STEM to SMART. Ta zahrnuje první pohled zmíněný
výše. Každé téma bude rozpracováno do čtyř modulů Matematika –
fyzika – chemie – elektronika.
Poslední nevysvětlenou zkratkou je SMART to STEM. Tato zahrnuje
vzdělávací manuál pro sestrojení vlastního prototypu SMART textilie s využitím základních znalostí matematiky, fyziky, chemie a elektroniky.
Jak jednoduché je vyrobit si svítící aplikaci na tričko, batoh nebo čepici? Zeptejte se v Textilním zkušebním ústavu v Brně nebo se podívejte
na naše webové stránky www.tzu.cz, případně skills4smartex.eu.
Ing. Petra Dufková, TZÚ,s.p.
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Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. pololetí 2019

ODĚVÁŘI PŘEKONÁVAJÍ
REKORDY!
Praha – Vynikající výsledek hlásí český textilní a oděvní průmysl za první pololetí letošního roku. Samotný textilní průmysl
meziročně zaznamenal 2% růst, oděvní
průmysl dokonce 11,5%! Celkem si naše
branže v 1. pololetí polepšila o +3,5 %!

Tržby, 1. pol. 2019
oproti stejnému období
předchozího roku, běžné ceny
Textil
Oděv
TOP

▲
▲
▲

+2,0 %
+11,5 %
+3,5 %

Zaměstnanost, 1. pol. 2019
oproti stejnému období
předchozího roku
Textil
Oděv
TOP

▼
▼
▼

-5,1 %
- 0,4 %
-3,2 %

Mzdový vývoj, 1. pol. 2019
oproti stejnému období
předchozího roku
Textil
Oděv
TOP

▲
▲
▲

+8,6 %
+6,2 %
+7,5 %

2x foto Pixabay

Vyplývá to z analýzy, kterou připravila Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR, kterou má redakce Světa textilu&obuvi k dispozici. Když jí důkladně prostudujete, zjistíte, že především v oděvním průmyslu se jedná o bezprecedentní nárůst.
Celý loňský rok skončil v branži +3 %, z toho
textilní o +3,2 % a oděvní o +1,8 %.

PRODEJ
Na základě výsledků za 1. polovinu roku
2019 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP)
28,5 mld. Kč. Z toho 23,9 mld. Kč v textilním sektoru a 4,6 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 3,5 %
ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl
zvýšením tržeb o 2 % a oděvní průmysl dokonce o 11,5 %.

ZAMĚSTNANOST
Zaměstnanost, měřená průměrným počtem
zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více pracovníky, dosáhla na konci 1. poloviny
roku 2019 v TOP úrovně 31 000 zaměstnaných osob, což představuje pokles o 3,2 %
oproti stejnému období předchozího roku.
Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala pokles na 20 300 zaměstnaných
osob, to je o 5,1 % oproti stejnému období
předchozího roku. Oděvní průmysl zaznamenal také pokles počtu zaměstnaných osob na
10 700, což je o 0,4 % méně než ve stejném období předchozího roku.

MZDOVÝ VÝVOJ
Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla v 1. polovině roku 2019 hodnoty 24
100 Kč, což představuje nárůst o 7,5 %

Dovoz a vývoz tex. a oděv. zboží, 1.pol. 2019 a 2018 (mld. Kč)

Produktivita práce,
1. pol. 2019
oproti stejnému období
předchozího roku, běžné ceny
Textil
Oděv

▲
▲

+7,5 %
+11,0 %

Zahraniční obchod,
1. pol. 2019
oproti stejnému období
předchozího roku
Vývoz
Textil
Oděv

▲
▼

+0,9 %
-2,8 %

▼
▲

-1,7 %
+5,7 %

Dovoz
Textil
Oděv

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
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oproti stejnému období předchozího roku.
V textilním průmyslu mzda dosáhla
26 800 Kč a tato hodnota je přibližně
o 7 900 Kč vyšší než v oděvním průmyslu.

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

PRODUKTIVITA
PRÁCE
Produktivita, měřená objemem tržeb
(v běžných cenách) na pracovníka za rok,
dosáhla na konci 1. poloviny roku 2019 výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu
(2 360 000 Kč/pracovník/rok) než
v oděvním (860 000 Kč/pracovník/rok).
V meziročním srovnání v textilním sektoru
tato produktivita stoupla o 7,5 % oproti
stejnému období předchozího roku.
V oděvním sektoru pak došlo k nárůstu
produktivity o 11 % v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku.

Průměrný počet zaměstnaných osob

ZAHRANIČNÍ
OBCHOD
Vývoz textilního a oděvního zboží v 1. polovině
roku 2019 klesl oproti stejnému období roku
2018 o 0,7 %, přesto došlo k navýšení vývozu textilního zboží, avšak dynamika růstu vývozů byla menší než u dovozů. V případě
oděvního zboží pokles vývozu představoval
2,8 %, objem dovozů pak vzrostl o 5,7 %.
Oděvní průmysl si tímto nadále udržuje zápornou bilanci zahraničního obchodu. A přestože je bilance textilního průmyslu kladná, je
celková bilance textilního a oděvního průmyslu bohužel záporná.

CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
Celkový objem tržeb v textilním a oděvním
průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci
v 1. polovině roce 2019 dosáhl slušných
28,5 mld. Kč a potvrdil se tak dlouhodobý
trend růstu tohoto odvětví, který započal v roce 2010 a byl přerušen pouze v loňském roce. Tento růst tradičně táhnul textilní průmysl, avšak nyní je tomu naopak, výraznější
tempo růstu tržeb je zaznamenáváno u průmyslu oděvního. V celém odvětví došlo k úbytku počtu zaměstnanců, což je způsobeno jednak neuspokojivou situací na trhu práce, jednak úspornými opatřeními díky růstu mezd.
Pozitivní je tak růst produktivity práce, která
rostla, jak v textilním, tak i v oděvním průmyslu. Její růst je jak v textilním, tak v oděvním
průmyslu vyšší než růst objemu vynaložených
mzdových prostředků.
V zahraničním obchodu textilním a oděvním
zbožím, obdobně jako v předchozích letech,
převažují dovozy nad vývozy, a to díky výraznému dovozu oděvního zboží, které je dále
patrně redistribuováno z ČR do dalších evropských zemí. Meziročně ale došlo v případě oděvního zboží ke snížení v položce vývozu. Vezmeme-li v úvahu výrazné zvýšení tržeb
v oděvním průmyslu, tak to může naznačovat, že české oděvní zboží nalézá ve větší míře uplatnění na domácím trhu. V případě
textilního zboží dlouhodobě převažuje kladná
obchodní bilance a větší uplatnění na domácím trhu, ve srovnání s loňským prvním pololetím, není plně prokazatelné.

Průměrná měsíční mzda (Kč)

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

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK
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Z módní přehlídky ve Zlíně

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti

SLAVÍ
OSMDESÁTÉ VÝROČÍ!
Uherské Hradiště – V letošním roce oslavuje Střední uměleckoprůmyslová škola
v Uherském Hradišti 80 let od svého založení. Oslavy probíhají během celého roku
formou výstav a přehlídek.

Na módní přehlídce konané v rámci vernisáže výstavy v Krajské galerii výtvarného umění
ve Zlíně prezentoval Atelier obuvi a oděvu
průřez tvorbou. Aktuálně probíhá ve foyer kina Hvězda v Uherském Hradišti výstava s názvem Stolování, která potrvá do 27.října.
Oslavy vyvrcholily dnem otevřených dveří
a vernisáží výstavy v Galerii Slováckého muzea Návraty 4. října 2019. Výstava potrvá až
do začátku ledna příštího roku a návštěvníci
na ní mohou vidět výběr prací absolventů
školy od roku 1952, kdy se škola přestěhovala ze Zlína do Uherského Hradiště.
Obor modelářství a návrhářství obuvi
a módních doplňků byl založen již v roce
1946. Řadí se k oborům s nejbohatší histo-
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rií a v současnosti je jediným studijním oborem svého druhu v celé České republice.
O jeho vedení a formování se v průběhu let
starali profesoři Jiří Jaška, Jan Dudešek,
Břetislav Polišenský a Alžběta Štefunková.
V současnosti jej vede akademická malířka
Marie Borošová.
Obor je čestným členem České obuvnické
a kožedělné asociace, pravidelně se prezentuje na veletrzích STYL & KABO v Brně, aktivně spolupracuje s významnými českými
i zahraničními firmami. Za zmínku určitě stojí projekty se společnostmi Baťa, Gabor, Fare, Schätzle, Ecco nebo Barum.
Práce žáků často získávají nejvyšší ocenění
v designérských soutěžích a jsou prezentovány na domácích i zahraničních výstavách.
K posledním úspěchům patří vítězství Nikol
Krátké v Soutěži o Cenu nadace Jana Pivečky, 2. místo na milánské soutěži s projektem
Továrna budoucnosti a další ocenění na Studentském designu, bratislavském Mladém
designu a Kruzích na vodě. Obor je svými

modely zastoupen po celém světě. Najdeme
je v muzeích v Torontu, v Offenbachu, v muzeu firmy Bally a samozřejmě i ve Zlíně.

Modelářství a návrhářství oděvů
Obor modelářství a návrhářství oděvů je ateliérem o něco mladším. Založen byl v roce
1994 a v jeho vedení působili Mgr. Petr Dosoudil a akademická sochařka Hana Exnarová. Vystřídala je Mgr. Art Petra Graffe, která
vede ateliér i v současnosti. Ani ateliér oděvu se nevyhýbá spolupráci s významnými firmami. Velmi úspěšné bylo partnerství s firmami Barum Continental, Fatra, Gumotex
nebo Baťa Svitap.
Také studenti designu oděvu svou tvorbu
prezentují na řadě soutěží, výstav a přehlídek. K těm nejzajímavějším patří Doteky módy, Fashion games, Kruhy na vodě, Student
design či Junior design. Z posledních úspěchů je třeba vyzdvihnout již po třetí získané
a obhájené 1. místo Grand Prix Natálky Pospíšilíkové v soutěži Student design.
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Manpower Index trhu práce Q4 2019

OPATRNOST
ZAMĚSTNAVATELŮ ROSTE
Praha – Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila v druhé polovině
září výsledky průzkumu „ManpowerGroup
Index trhu práce“ pro čtvrté čtvrtletí roku
2019. V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2019 byla všem účastníkům vybraného
reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím
čtvrtletí do konce prosince 2019 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

ManpowerGroup má pro Českou republiku
k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již více než pět
let), která eliminují dopad sezonních výkyvů
v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná. Zaměstnavatelé v České republice
hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2019 mírně optimistické náborové plány. 4 % zaměstnavatelů
očekávají nárůst počtu pracovních sil, 2 %
předpovídají snížení počtu pracovních sil
a 93 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné
změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý
index trhu práce pro Českou republiku pro
čtvrté čtvrtletí 2019 hodnotu +2 %.
„Míra nezaměstnanosti v České republice zůstává nejnižší v Evropě a společnosti mají potíže s obsazováním svých volných pracovních
míst ve všech odvětvích, ale podle našeho výzkumu se ve čtvrtém čtvrtletí předpokládá
zpomalení tempa náboru. Zvýšenou opatrnost sledujeme zejména v automobilovém odvětví, které je v české ekonomice klíčovým zaměstnavatelem. Také očekáváme na konci roku sezonní pokles zaměstnanosti v zemědělství, stavebnictví a restauracích a hotelech.
Kromě toho pouze 21 % velkých společností
plánuje zvýšit počet zaměstnanců ve srovnání
s 35 % v předchozím čtvrtletí,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví
Doprava, skladování a komunikace a Stavebnictví s Čistým indexem trhu práce +6 %.
Následuje odvětví Těžba nerostných surovin
s hodnotou Indexu +4 %. Oproti tomu zaměstnavatelé v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov očekávají snižování
počtu pracovních sil s Indexem -8 % a výrazný sezonní pokles hlásí také Ubytování
a stravování s Indexem -3 %. Mezikvartální
pokles zaznamenalo 9 z 10 odvětví s výjimkou veřejného sektoru. Meziročně poklesl index v 7 sektorech a vzrostl v Těžbě, HORECA
a Dopravě, skladování a komunikacích.

Regionální srovnání v rámci ČR
Z hlediska regionů vykazuje nejsilnější Čistý index Morava s hodnotou 4 %. Oproti tomu zaměstnavatelé v Praze i v Čechách hlásí utlu-

mené náborové plány s Indexem +1 a -1 %.
V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v Čechách hlásí zhoršení náborového prostředí o 6 procentních bodů a v Praze
o 5 procentních bodů, avšak Index na Moravě se mírně zlepšil o 2 procentní body.

Globální pohled
Výsledky průzkumu pro čtvrté čtvrtletí 2019
ukazují, že zaměstnavatelé ve 43 ze 44 zemí
a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvýšit počet pracovních sil, pouze předpověď
v jedné zemi je beze změny. Nejsilnější náborové plány hlásí Japonsko, Tchaj-wan, USA,
Indie a Řecko, nejslabší trh práce očekává
Španělsko, Česká republika, Argentina, Kostarika a Švýcarsko.
Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 10. prosince 2019.

Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé velkých společností nad
250 zaměstnanců hlásí nejsilnější náborové
plány s Čistým indexem trhu práce +18 %
(21 % plánuje zvyšovat a 3 % snižovat počty
zaměstnanců). Střední podniky jsou také relativně optimistické s Čistým indexem trhu
práce +10 % (16 % plánuje zvyšovat a 6 %
snižovat počty zaměstnanců). Malé podniky
hlásí Index +1 % a zaměstnavatelé v mikropodnicích očekávají zachování aktuálního stavu s Indexem 0 %.

Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v sedmi z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování
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Česká obchodní inspekce

VÍCE NEŽ 22 000 KUSŮ PADĚLKŮ
Praha – Česká obchodní inspekce (ČOI)
pokračovala v kontrolách nabídky a prodeje padělků na tuzemském maloobchodním
trhu. Ve 2. čtvrtletí letošního roku provedla 403 kontrol a porušení právních
předpisů zaznamenala ve 300 případech
a z toho byla více než jedna třetina padělaného zboží. Celkem v tomto období zajistila 22 223 kusů padělků v hodnotě originálů více než 34 milionů korun.
ČOI uskutečnila od 1. dubna do 30. června
2019 celkem 403 kontrol, při kterých ověřovala, zda prodejci dodržují povinnosti vyplývající z § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele. Podle tohoto ustanovení se zakazuje nabízet za účelem prodeje, prodávat
a skladovat výrobky porušující některá práva
duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního
právního předpisu.
ČOI zjistila ve 300 případech porušení právních předpisů (74,44 %). Z tohoto počtu zaznamenala 101 případů nabídky a prodeje
padělků (25,1%). Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního
vlastnictví u audio výrobků, textilních výrobků, obuvi, hraček a zábavných předmětů.
U zajištěných výrobků byl zaznamenán nejvyšší objem u ochranných známek značek
Calvin Klein, Gucci, Tommy Hilfiger, Adidas
a O’Bag. Česká obchodní inspekce zajistila
22 223 kusů padělků v cenách originálů

počet
kontrol

kontroly
se zjištěním
celkem
§8

inspektorát

zjištění v %
celkem
§8

Středočeský a Hl. město Praha
Jihočeský a Vysočina
Plzeňský a Karlovarský
Ústecký a Liberecký
Královéhradecký a Pardubický
Jihomoravský a Zlínský
Olomoucký a Moravskoslezský

8
16
150
137
30
21
41

7
11
116
90
26
19
31

4
1
29
26
5
17
19

87,5
68,8
77,3
65,7
86,7
90,5
75,6

50,0
6,3
19,3
19,0
16,7
81,0
46,3

celkem

403

300

101

74,4

25,1

Podíl jednotlivých sortimentních skupin
a počet zajištěných výrobků v kusech

34 059 955 Kč. Výrobky, které neodpovídají
zvláštním právním předpisům, u kterých bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí anebo zabrání, budou následně zničeny

nebo využity k humanitárním účelům. ČOI při
této kontrolní akci také spolupracovala s Policií České republiky, živnostenskými úřady
a Českým telekomunikačním úřadem.

Česká obchodní inspekce

ZAMĚŘENO NA BLEŠÍ TRH

Foto Pixabay

počet
zajištěných
kusů

hodnota
originálu

porušené
ochranné známky

prodej na ploše

129

268 778 Kč

Adidas, Armani, Calvin Klein,
Hugo Boss, Louis Vuitton,
Tommy Hilfiger – sortiment
textilu, hraček

prodej na ploše

118

107 050 Kč

Calvin Klein, Tommy Hilfiger,
Adidas – sortiment textilních
výrobků

14

157 900 Kč

D&G, Michael Kors,
Lois Vuitton, Tommy Hilfiger –
sortiment kabelky, peněženky

kontejner

728

1 998 210 Kč

celkem

989

2 531 938 Kč

stánek
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Adidas, Nike, Puma,
Calvin Klein, Hugo Boss,
Louis Vuitton – sortiment obuv,
pásky, textil

Praha – Česká obchodní inspekce Středočeského kraje a Hl. města Prahy uskutečnila začátkem září mimořádnou kontrolní
akci na Bleším trhu ve Vysočanech. Inspektoři provedli pět kontrol, které byly
zaměřené na nabídku a prodej padělaného
zboží. Ve čtyřech případech zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele. Při akci
zajistili 989 kusů padělků v hodnotě originálů 2 531 938 Kč.
Česká obchodní inspekce Středočeského kraje a Hl. města Prahy provedla pět kontrol na
Bleším trhu U Elektry, Praha 9. Konkrétně se
jednalo o stánky, prodejní plochy a kontejner.
Při čtyřech kontrolách byla zjištěna nabídka,
prodej či skladování výrobků porušujících práva duševního vlastnictví. V jednom případě využila Česká obchodní inspekce svého oprávnění – důvodné podezření na skladování padělků a zjednala si vstup do uzamčeného kontejneru (dle § 6 zákona č. 64/1986 Sb.).
Inspektoři zajistili celkem 989 padělků hraček, textilu, kabelek a dalšího zboží v hodnotě
originálů 2 531 938 korun.
Prodejcům za porušení zákona o ochraně
spotřebitele mohou být uloženy pokuty až do
výše 5 milionů korun. Akce proběhla ve spolupráci s Policií ČR
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Advokát radí

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ
zapotřebí, aby tento cizinec získal jak povolení
k práci, tak povolení k pobytu. Obě povolení
spolu souvisí. Povolení k pobytu vydává cizinecká policie obvykle na základě vyjádření zaměstnavatele, že daného cizince u sebe zaměstná.

Volné pracovní místo musíte nejprve
nahlásit úřadu práce

Foto Pixabay

Praha – Zaměstnávání cizinců je v dnešní
době stále více aktuální, neboť mnozí zaměstnavatelé tak řeší nedostatek tuzemské pracovní síly. Víte, jaké formality je
potřeba při zaměstnání cizince dodržet
a že na zaměstnavatele v tomto procesu
číhají různé nástrahy?

Na začátku je potřeba si uvědomit, že není
cizinec jako cizinec. Podle toho, odkud daný
pracovník pochází a rovněž podle toho, na
základě jakého povolení u nás pobývá, zákony rozlišují, za jakých podmínek u nás může
dotyčný pracovat.

1. Občané EU
a jejich rodinní příslušníci
V tomto případě je situace nejjednodušší.
Občané EU a jejich rodinní příslušníci (tzn.
rovněž rodinní příslušníci občanů ČR) mají
v podstatě stejné postavení jako občané ČR.
Tyto osoby nepotřebují pracovní povolení
a mají volný přístup na trh práce. Pokud
chcete tuto kategorii osob zaměstnat, budete muset jako zaměstnavatel splnit informační povinnost. Nejpozději v den nástupu
tohoto cizince musíte o této skutečnosti písemně informovat příslušný úřad práce.
Stejně tak při ukončení zaměstnání jste jako
zaměstnavatel povinni uvědomit úřad práce,
a to nejpozději do deseti dnů.

2. Cizinci s trvalým pobytem v ČR
U cizinců s trvalým pobytem v České republice je situace rovněž celkem jednoduchá. Podle zákona o zaměstnanosti totiž tito cizinci také nepotřebují pracovní povolení a zaměstnavatel tedy musí splnit jen informační povinnost na začátku i konci zaměstnání, stejně
jako v případě zaměstnanců, kteří jsou občany EU či jejich rodinnými příslušníky.

Jako zaměstnavatel musíte pamatovat ještě
na to, že cizince z třetí země bez trvalého
pobytu můžete zaměstnat jen na tzv. volné
pracovní místo, které je již po určitou dobu
evidováno u úřadu práce. Takto je chráněn
český trh práce. Zákon o zaměstnanosti
v zásadě stanoví, že cizince je možné přijmout jen na volné místo, které zaměstnavatel na úřadu práce nahlásil a které nebylo
obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení.
V hlášení pro úřad práce je potřeba uvést
základní charakteristiku volného místa, zejména druh práce a místo výkonu práce,
předpoklady a požadavky na toto místo, informace o mzdě apod.
Úřad práce vám však volné pracovní místo
nezaregistruje, pokud jste se v nedávné době dopustili určitého prohřešku, například
pokud vám byla v období posledních čtyř měsíců pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, nebo jste v posledních třech měsících dostali pokutu vyšší než
50 000 Kč za porušení pracovněprávních
předpisů od inspektorátu práce.

ží aspoň trochu ulehčit zaměstnavatelům,
kteří o pracovníky z ciziny stojí. Pokud máte
zájem o kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, můžete se přihlásit do Projektu Režim
Ukrajina a získat zaměstnanecké karty pro
své pracovníky rychleji.
Stále tápete v džungli právních předpisů
upravujících zaměstnávání cizinců? Nejste si
jisti, zda a jak cizince zaměstnat? Rádi vám
poradíme, zkontrolujeme veškeré podklady
a připravíme pracovní smlouvu, abyste měli
vše v pořádku.

Výjimky – kdo také nepotřebuje
pracovní povolení?
Už jsme si řekli, že povolení k zaměstnání nepotřebují cizinci s povoleným trvalým pobytem a občané EU a jejich rodinní příslušníci.
Mezi další výjimky patří například cizinci, kterým byl udělen azyl, za určitých podmínek
(pokud budou pracovat jen pár dní do roka)
i umělci, vědci a výzkumní pracovníci, sportovci, nebo třeba studenti do 26 let.

Pozor na vysoké pokuty
Dříve, než u vás cizinec začne pracovat, pečlivě si zkontrolujte jeho pracovní povolení (nebo doklady, které prokáží, že povolení nepotřebuje) a ověřte, že má s vámi uzavřenou
platnou pracovní smlouvu, nebo dohodu
o pracovní činnosti. Pracovních povolení je
celá řada, například zaměstnanecká karta
(opravňuje k pobytu i k práci) nebo modrá
karta (pro zvlášť kvalifikované pracovníky).
Někdy není úplně snadné se ve všech typech
povolení vyznat. Přesto není radno kontrolu
dokladů podcenit, protože pokud zaměstnáte cizince bez potřebného povolení, můžete
se dopustit přestupku, za který hrozí vysoké
pokuty v řádech milionů korun. Navíc po vás
může ministerstvo vnitra chtít ještě uhradit
náklady za vyhoštění cizince.

3. Cizinci z třetích zemí,
bez trvalého pobytu

Projekt Režim Ukrajina

Pokud chcete do své firmy vzít cizince, který
není občan EU a ani zde nemá trvalý pobyt, je

Stát na jednu stranu tvrdě postihuje práci cizinců bez povolení, na druhou stranu se sna-

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz.
Ten přináší nový produkt, který
umožní přístup k právníkovi kdykoli
a odkudkoli, navíc za zlomek
obvyklé ceny. Od 400 Kč měsíčně
je Dostupnyadvokat.cz neustále
k dispozici svým klientům při řešení
právních problémů, sepsání smluv
a v dalších právních záležitostech.
Naše nová služba Dostupný
právník po celý rok je určena
především pro podnikatele
a živnostníky. Právníky mají s novou
službou neustále po ruce při
řešení problémů nebo jenom
pro konzultaci svého postupu.
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Studentská tvorba

WE’RE NEXT 2019
sf Praha – V pražském divadle X10 se 12. září konala 4. edice módní
show We’re Next. Přinesla další představení budoucích módních špiček,
které lze považovat za konfrontaci tvorby českých a zahraničních studentů
z Royal Academy of Fine Arts v Antverpách.
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sdružením tvůrčích osobností, usilujících o svobodné, kritické myšlení reflektující svět, v němž žijeme. Divadlo X10 nepracuje jen s existujícími dramatickými
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odvážnou barevností. Inner Vision Sáry Michailidis je velmi povedená kolekce,
ve které se mladá designérka nebála spojit červenou a bílou barvu látek a vytvořit z nich decentně odvážné, nádherné a nositelné dámské modely. Nejen
materiálově, ale i barevně výraznou kolekci Sjóttelsplak představila Lisa Bisschop. Kolekci Fresh – Sweet Sour, v níž hrají prim barevné bloky, prezentoval
Luka Mooibroek. Své kolekce představili také Sander Bos, Markéta Kaplanová,
Vivien Babicová, Huize You, aj.
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V minulém vydání časopisu Svět textilu & obuvi jsem si se zájmem přečetla článek, ve kterém soudní znalec píše o reklamaci obuvi. Uvádí, jaké jsou nejčastější
příčiny reklamace obuvi. Z vlastní praxe – prodávám obuv již více než 20 let – mohu potvrdit, že někteří zákazníci svoji obuv opravdu nešetří. Setkala jsem se například s případem, že společenskou obuv zcela jistě nosil spotřebitel do lesa. To
prostě poznám, i když mi zákazník tvrdil, že jinam než do divadla, obuv nebral.
Anebo maminka přišla se školákem, že se mu proděravěla špička domácí obuvi.
Když jsem ale chtěla po chlapci, ať si přezůvky nazuje a ukáže mi, kde je problém,
zjistilo se, že jeho noha z obuvi vyrostla. Přezůvky mu byly zkrátka malé…
Chápu zákazníky, že chtějí za své peníze kvalitní obuv. Tu se jim snažíme prodat.
A někdy se prostě ukáže, že je chyba na straně výrobce a reklamace je oprávněná. Nechápu už ale ty zákazníky, kteří se snaží dostat své peníze zpátky, i když
je chyba evidentně na jejich straně.
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zakázáno. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované
materiály zveřejnit na internetu.
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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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