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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
připravili jsme pro vás letos v pořadí již
paté vydání našeho odborného časopisu
Svět textilu & obuvi. Najděte v něm v něm
(alespoň v to doufáme) spoustu zajíma-
vých článků, rozhovorů a profilů jednotliv-
ců i firem z textilní, oděvní a kožedělné
branže z domova i ze zahraničí. Jako ob-
vykle začínáme s módou. Na stranách 
8–11 se dozvíte, jaké jsou trendy dám-
ské a pánské módy pro zimu 2022/23,
na stranách 12–13 pak, jaké jsou trendy
v dámské a pánské obuvi pro stejné ob-
dobí. Protože se blíží plesová sezona, na
dalších stránkách se dozvíte, co je nové-
ho ve společenské módě, nezapomněli
jsme v této souvislosti ani na informaci,
co je nového v oblasti svatební módy.
Na straně 20 se dočtete, jaké byly srpno-
vé veletrhy STYL a KABO na brněnském
Výstavišti. Již na tomto místě můžeme
konstatovat, že ze strany obchodníků byl
o ně tradičně velký zájem. Ten podpořily
i módní přehlídky, které se po čase na ty-

to veletrhy vrátily. V rámci veletrhu KABO
proběhlo v Brně mezinárodní podiatrické
sympozium, které organizovala Česká
obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)
za garance České podiatrické společnosti
(ČPS) s názvem Zdravá noha a zdravá
obuv. Na padesát odborníků z řad výrob-
ců a prodejců obuvi, pedikérek, ale i fyzi-
oterapeutů, lékařů a dalšího zdravotnic-
kého personálu si vyměnilo nejnovější po-
znatky ze své branže – více se dočtete na
stranách 24 a 25 tohoto vydání. V tomto
čísle vychází již pátý díl našeho „botopisu“,
ve kterém zábavnou, ale zároveň i pouč-
nou formou seznamujeme čtenáře se zá-
kladními poznatky, týkajícími se vývoje
a růstu nohy, základů anatomie nohy, po-
znání svých nohou a měření nohou.
V tomto díle se věnujeme zejména dětské
obuvi – více na stranách 32, 33 a 34. 
Vážení čtenáři, přeji vám v této nelehké
době klidné čtení, hodně pohody a úspě-
chů v práci i doma.

Michal Korol, šéfredaktor
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Puma

UDRŽITELNÁ KOLEKCE NA JÓGU

rhm Praha – Německá sportovní znač-
ka Puma se spojila s britskou modelkou
a herečkou Carou Delavigne a společně
vytvořili dámskou kolekci Exhale, která
je určena na jógu. Při její výrobě byl kla-
den velký důraz na výběr udržitelných
materiálů a snaha o co největší kom-
penzaci uhlíkové stopy při produkci.

Společnost Puma pokračuje ve své stra-
tegii Forever Better, která má za cíl sni-
žování emisí vznikajících při výrobě všech
jejích kolekcí. Cílem Pumy je do roku
2025 využívat co největší množství udr-
žitelných materiálů a recyklovaného poly-
esteru, s čímž souvisí také šetření vody
a užívání menšího množství chemických
látek. V těchto tendencích pokračuje i ve
spolupráci s Carou Delavigne. Kolekce
Exhale je vyrobena pouze z recyklova-
ných či certifikovaných textilií. Důležité
jsou také snahy o kompenzaci uhlíkové
stopy. Německá značka zakoupila pro-
střednictvím společnosti First Climate
kompenzační kredity a podpoří tak vybu-

dování výrobny biopaliv ve Vietnamu, díky
čemuž mohou být nahrazeny klasická
paliva, která jsou užívaná na venkově.
Kolekce však rozhodně není kompromi-
sem mezi udržitelností a funkčností. De-
signéři se zaměřili na funkční technolo-
gie, které jsou při tvorbě sportovních
kolekcí důležité. Využita byla například
textilie drycELL od Pumy, která dobře
odvádí vlhkost. Důležité jsou také dů-
myslně propracované střihy, které v jó-
gových polohách zajistí maximální kom-
fort. Součástí kolekce jsou sportovní
podprsenky, legíny, šortky a bundy v de-
centních pudrových a antracitových od-
stínech.

Obchod SiluetSi, Brno

PESTRÁ NABÍDKA SPODNÍHO PRÁDLA

Butik se spodním prádlem SiluetSi má
v nabídce nejen luxusní krajkové podpr-
senky a kalhotky, ale i formovací prádlo,
noční košilky, sexy prádlo jako podvazky
apod. Nechybí také sportovní podprsen-
ky, které přestože na první pohled nepů-
sobí krásně, výborně sedí a na těle vypa-
dá oblečené lépe než na ramínku. Nabíd-
ka značek dámského spodního prádla
v butiku SiluetSi je poměrně pestrá. Od

německých jako jsou Felina Conturelle
a Anita, Rosa Faia, přes francouzské Lise
Charmel a Antigel a exotické z Austrálie
v podobě značky Pleasure state až po ty
řecko-italské značky Luna a LingaDore
z Nizozemí, DKNY, Calvin Klein a další. 
V případě, že si chcete doplnit o další pří-
jemný zážitek rozlučku se svobodou či
oslavu narozenin nebo upřednostňujete
mít pozornost personálu v obchodě se

spodním prádlem pouze pro sebe, může-
te kontaktovat butik SiluetSi, protože tyto
služby nabízí také.

sf Luhačovice – V luhačovickém Kultur-
ním a kongresovém centru Elektra si
ženy ve dnech 22. do 25. září 2022
užívaly první ročník Festivalu Krásy Lu-
hačovice. Dámy tak měly příležitost do-
zvědět se mnoho nových informací ze
světa krásy, kosmetiky, oblasti duševní-
ho zdraví, ale i získat přehled o mód-
ních trendech. 

Program této kulturní události byl pestrý.
Návštěvnice i návštěvníci Festivalu Krásy
Luhačovice si mohli užít atmosféru módní
přehlídky české značky spodního prádla
Werso, jež na molo vynesly profesionální
modelky z řad Miss. K vidění byla módní
přehlídka návrhářky Ivety Nedomové, která
ji pojala netradičním způsobem, bez využití
hudby a sama přímo na mole komentovala
daný, modelkou vynesený, model s humo-

rem, jemuž nechyběl životní nadhled. Mo-
dely designérky Nedomové jsou vytvořeny
pouze z přírodních materiálů a jsou mezi
sebou snadno kombinovatelné. Nechyběla
také fashion show módní návrhářky Dag-
mar Špačkové, pro jejíž modely je typická
ženskost, hra s asymetrií, vysoká kvalita
provedení a zajímavé detaily střihu, jakož
i kvalitní materiály, z nichž jsou zhotoveny.

Velmi svěží byla módní přehlídka studentů
Střední školy oděvní a služeb Vizovice. 
Festival Krásy Luhačovice jako prodejní
událost inspiroval k zakoupení například
autorských šperků od Vladimíry Remení-
kové, oděvů módní návrhářky Špačkové
i Nedomové, spodního prádla značky
Werso, kdy součástí stánku byla odborná
poradna pro správný výběr podprsenky.
Kdo měl zájem podpořit oblast duševního
zdraví, mohl si nechat poradit s výběrem
svíčky v barvě energie, která pomáhá
podpořit člověka v určité oblasti života ja-
ko například zelená energie Archanděla
Rafaela – vhodná k léčení, uzdravení a vi-
dění pravdy a následně si ji zakoupit.
V sortimentu určenému pro prodej byly
i čokoládové pralinky s houbou reishi, kte-
rá má blahodárný vliv na zdraví, kosmeti-
ka, dekorativní kosmetika, aj.

Festival Krásy Luhačovice

ÚSPĚŠNÁ PREMIÉRA

sf Brno – Nedaleko centra města, na ulici Štefánikova, začala od 14. září 2022 Sil-
vie Skalická provozovat kamennou prodejnu s luxusním spodním prádlem pro ženy,
v níž nabízí také bra-fitting. Otevření nechyběla slavnostní atmosféra a zvědavost
hostů, mezi nimiž byly i podnikatelky, které přišly podpořit majitelku butiku ve slav-
nostní den a udělat si představu o šíři nabídky sortimentu a škále nabízených služeb.
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Maloobchod

MÓDNÍ ŘETĚZCE HLEDAJÍ NOVÉ TRHY
rhm Praha – Maloobchodní prodej
oděvů si prochází od začátku pande-
mie náročným obdobím a stále častěji
dochází k zásadním změnám v rámci
distribuce svých produktů. Poté, co
některé módní řetězce opustily čínský
či ruský trh, začínají se stále více sou-
středit na expanzi v rámci Evropy
a Střední i Jižní Ameriky.

Švédský řetězec s rychlou módou se po
problémech v Číně rozhodl expandovat na
nové trhy, a to do Severní Makedonie,
kde otevírá svou první pobočku v hlavním
městě. Svou pozornost však zaměřuje ta-
ké na latinskou Ameriku. Poté, co v srpnu
H&M otevřelo svůj první kamenný obchod
v Kostarice, přesouvá svou pozornost do
online prostředí a spouští svůj e-shop

v Uruguay, kde má již tři své pobočky. Ra-
dost mají také zákazníci japonské značky
Uniqlo, která vstupuje na polský trh. Před
otevřením jakékoliv kamenné prodejny
však nejdříve plánuje otestovat trh for-
mou takzvaného pop-up storu. Generální
ředitel společnosti to zdůvodňuje s tím, že
chce značka nejdříve prozkoumat trh
a poznat svoje zákazníky a na základě
těchto poznatků připravit svou budoucí
strategii. Uniqlo také otevřelo ve své lon-
dýnské pobočce oddělení, které se bude
věnovat opravě a předělávání starého ob-
lečení. Do Evropy začíná také více proni-
kat americká značka Gap, která se skrz
webové stránky maloobchodních prodej-
ců Next a Hermione People and Brands
snaží získat silnější postavení na britském
a francouzském módním trhu.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

NOVÁ PUBLIKACE MYSLITELÉ
Praha – Završením dosavadní spoluprá-
ce mezi Vysokou školou uměleckoprů-
myslovou v Praze a firmou Vitra je no-
vě vydaná publikace Myslitelé. Zahrnuje
sérii rozhovorů a portrétů s osobnost-
mi aktivními v českém kulturním pro-
středí, jejichž práce se dotýká zásad-
ních problémů dnešního světa. Autory
textů a portrétů jsou studentky a stu-
denti Ateliéru fotografie II UMPRUM
pod vedením fotografa Václava Jiráska. 

Publikace navazuje na projekt stejnojmen-
né výstavy prezentované na 23. ročníku
přehlídky Designblok. Mladí fotografové se
v něm spojili s výrobcem nábytku Vitra,
aby se pokusili načrtnout, mapu bu-
doucnosti české společnosti – upro-
střed pandemie, klimatické krize,
strachů z ekonomického vývoje,
ale také naděje, že všechno ne-
ní ztraceno. Rozhovory vedli
s lidmi působícími na poli sociolo-
gie, filozofie, právní vědy, politologie, eko-
nomie, literatury nebo mediální teorie, od-
borníky, kteří udávají tempo nejen ve svých
oborech, ale i mimo ně. Jejich osobnosti
a názory podtrhují fotografie doplněné
o designové produkty Vitra, které fungují

jako pomyslné měřítko současného západ-
ního člověka a protipól k abstraktnímu
myšlení. „Kniha Myslitelé je příklad spolu-
práce, která v sobě nese naději pro bu-
doucnost. Propojení studentů Ateliéru fo-
tografie II na UMPRUM, mladé generace,
která hledá nové vidění světa v návaznosti
na aktuální společenské potřeby se světo-
vou stálicí designu, firmou Vitra a s elitní-
mi osobnostmi různých vědních oborů,
nám dává naději do budoucnosti. Znakem

současnosti je ko-

operace napříč
společností s vědomím, že
v dnešním světě už nic neexistuje samo
a odděleně,“ popsal fotograf Václav Jirá-
sek, který projekt pedagogicky vedl. Nová

publikace Myslitelé je pokus zastavit se
uprostřed tlaků doby a ptát se právě osob-
ností, jejichž dílo a názory překračují hrani-
ce zavedených kategorií, co považují za dů-
ležitá témata, na která během každoden-
ních povinností tak trochu zapomínáme.
„Mám radost, že jsme na tomto projektu
mohli spolupracovat s talentovanými stu-
denty z UMPRUM a pomocí nadčasových
předmětů vytvořit rámec pro portrétované
osobnosti, ale především podpořit vznik té-
to neobvyklé publikace, která v sobě sdru-
žuje úvahy předních českých Myslitelů –

špiček ve svém oboru. Podpora neotře-
lých kulturních počinů vždy byla dů-
ležitou součástí identity značky Vit-
ra, která se kromě komerčních
aktivit dlouhodobě věnuje rozlič-

ným činnostem od výstav a podpo-
ry uměleckých i architektonických

děl až po publikování knih o designu
a popularizaci s ním spjatých osobnos-

tí. Tímto směrem se rádi vydáváme
i s českou pobočkou,“ uvedl Jiří Zavadil,

ředitel společnosti Vitra pro ČR a Sloven-
sko. Publikaci bude možné zakoupit v Gale-
rii UM, v hlavní budově Vysoké školy umě-
leckoprůmyslové v Praze na nám. Jana
Palacha 80. Foto: Lukáš Hlavín
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sf Pardubice – V prostorách Machoňo-
vy pasáže se na začátku září letošního
roku uskutečnil večer plný módy. Šlo již
o čtvrtý ročník Fashion Day Pardubice. 

Letošní módní večer začal módní přehlíd-
kou kolekce od Amore di Bimbo nabízející
luxusní dívčí módu. Malé modelky ve věku
od čtyř do deseti let mají největší úspěch
u publika a tradičně celou akci rozproudí
a uvolní atmosféru. Následovala fashion
show značky s volnočasovou módou Eldin,
za níž stojí Jiřina Eldin Tauchmanová. Tato
značka nabízí oblečení pro celou rodinu,
ale i firemní oblečení. Modely byly doplně-
ny o originální, ručně zpracované kabelky
a doplňky z portugalského korku nejvyšší

kvality, které na Fashion Day Pardubice
prezentovala firma Corkmade Radoslavy
Žaludové. 
Jako zlatý hřeb večera byly pardubickému
publiku představeny unikátní kolekce z díl-
ny české návrhářky Jiřiny Tauchmanové
starší – Black & white, Made in Jablonec,
Secret, Flowers. Jiřina Tauchmanová
starší tvoří také skleněné výrobky, jimž
stejně jako její módní tvorbě nechybí pří-
tomnost barev. Všechny šaty modelky vy-
nesly současně s unikátními šperky z vinu-
tých perlí značky Misamo Michaely Mölle-
rové, jenž jsou zdobeny zlatem a stříbrem.
Nechybělo hudební pěvecké vystoupení
Martina Maxy a Jany Kociánové. Veče-
rem prováděl Zdeněk Mahdal.

sf Otrokovice – I v menších městech se
konají módní události. Jedna taková se
uskutečnila 4. září v otrokovické Besedě.
Na její organizaci se podíleli spolu s re-
klamní agenturou Honey Bunny s.r.o.
Čes ký svaz žen, spolek Tupesy zastoupe-
ný Margit Balaštíkovu, Marrgo fashion
s.r.o. a Svatební studio DáMa s.r.o. 

Touto akcí odstartovaly organizátorky první
vlaštovku, která by měla být putovní akcí
po Zlínském kraji, ale zavítat i do okolních
krajů, kde ženy projevily zájem pomoci
s upořádáním takové akce. Proč o tuto
přehlídku je takový zájem? Protože modely
předvádějí ženy slovanských tvarů od veli-
kostí 38 až po 54 a jsou to vesměs nepro-
fesionální modelky. Cílem fashion události
je ukázat ženám, že jsou krásné v každém

věku, jak chytře skrýt nějaké to kilo navíc
a moderně se obléknout i ve vyšším věku
a hlavně: Nebát se oblékat módně a využí-
vat paletu barev v celé její šíři.
První část módní přehlídky byla v režii bu-
tiku Marrgo fashion s.r.o. z Uherského
Hradiště. K vidění byla společenská klasi-
ka, bussines styl, ale i volnočasová móda
od oděvních značek E. Daniely, Nela, Prat-
to, Veronika, Andrea Martiny B.Young
a Fransa. Dámy se v Marrgo fashion ob-
léknou na svatbu, ples, večírek, promoce,
do práce či města. Pánové si ale také při-
šli na své. V podobě košil, triček, mikin,
svetrů a kalhot byla zastoupena na módní
přehlídce značka Lerros. Svatební studio
DáMa s. r.o. z Uherského Brodu předved-
lo jak modely klasické, tak i modely pro
nevěsty v různém stupni těhotenství.

Společnost Inditex investovala částku 
30 milionů dolarů do cirkulárního startu-
pu Circ, který se zabývá recyklací sta-
rých textilních materiálů. Technologie
společnosti spočívá v rozkladu textilního
odpadu na surové materiály, ze kterých
byly vyrobeny a jejich následovné přemě-
ny na materiály nové. Jde o vůbec první
investici značky Inditex zaměřenou smě-

rem k udržitelným startupům. V září se
pak koncern stal jedním z partnerů pro-
jektu White Cycle. Jeho záměrem je na-
lézt řešení, jak co nejefektivněji recyklo-
vat odpadní textilie vyrobené z plastů
a jak je následně přeměnit na nové pro-
dukty. Cílem iniciativy je do roku 2030
ročně recyklovat dva miliony tun PET, což
sníží množství odpadů na skládkách a je-
jich spalování. White Cycle se snaží přijít
s řešením, jak dále využít a zpracovat hů-
ře recyklovatelné produkty, jako jsou na-
příklad vícevrstvé oděvy. Na celém pro-
jektu spolupracuje 17 evropských orga-
nizací a společností. Patří mezi ně mimo
jiné také výrobce pneumatik Michelin.
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Fashion Day Pardubice

VEČER PLNÝ MÓDY

Otrokovice

JAK VYUŽÍT PALETU BAREV

Španělský koncern Inditex

PARTNEREM V UDRŽITELNÝCH PROJEKTECH
rhm Praha – Španělský koncern Inditex se v posledních měsících aktivně spojuje
se startupy, které působí v oblasti recyklace a udržitelnosti. Začátkem léta při-
spěl značnou sumou cirkulární společnosti Circ. Nejnověji se pak spojil s White
Cycle s cílem podpořit recyklaci odpadních textilií, které jsou vyrobené z plastu.
Společnost se chce stále více zaměřovat na podporu transformace módního prů-
myslu směrem k větší udržitelnosti.
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Foto: Zdeněk Šimůnek
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Trendy dámské módy pro zimu 2022/23

PŘETRVÁVÁ NOSTALGIE
K MINULÝM STYLŮM

8

Návrháři pracují jak s trendy z 80. a 90. let, tak s těmi ze začátku
tisíciletí. Ze všech stylových proudů přejímají jak střihová řešení,
tak konkrétní materiály a barevnost. Oblíbená bude v zimní sezoně
useň v černé či tmavších odstínech hnědé, která silně evokuje mó-
du poslední dekády minulého století. K 80. létům naopak odkazují
siluety ve tvaru přesýpacích hodin, kdy se návrháři zaměřují na zvý-
raznění pasu a zvětšený objem v ramenou. Tyto linie se nejčastěji
uplatňují na bundách, kabátech a maxi sakách. V kolekcích vidíme
také zajímavou transformaci klasických trenčkotů a bomberů, které
získávají nesmírně stylový a osobitý ráz.
Součástí zimních kolekcí je nápadné, mnohdy i provokativní odhalo-
vání kůže. Návrháři pracují s mini délkami sukní, často pak v kombi-
naci s nízko posazenými boky odkazují na módu z přelomu tisíciletí.
Oblíbené jsou také výrazné průstřihy na šatech a transparentní ma-
teriály na halenkách a košilích. Značný vliv na zimní kolekce má také

univerzitní móda, ze které si návrháři propůjčují tvídové tkaniny a hrub-
ší pleteniny. Oblíbené jsou ve spojení s proužky, kostkami či vzorem ko-

houtí stopy. V kolekcích mají silné postavení kalhotové kostýmky ve výra-
zných barvách duhy, ozvláštněny jsou také nápadnými materiály jako je sa-
met či useň. Z hlediska barevnosti dominují kolekcím spíše tmavší zemité
odstíny zelené, bordové a šedé, které jsou laděny spolu s jemnější béžovou
a světle hnědou. Trendy budou také bohémské potisky ve stylu paisley či
etno a vzory zvířecích srstí kočkovitých šelem.

rhm Praha – I nadále odkazují dámské módní trendy na módu
druhé poloviny minulého století. V nadcházející zimní sezoně
budou kolekce velmi eklektické zejména z pohledu propojování
stylů nejrůznějších dekád v rámci jednotlivých outfitů. Ačkoliv
jde o protichůdné trendové vlivy, výsledkem jsou velmi vyváže-
né modely. Povšimnout si můžeme sofistikované práce se stři-
hy, které řídí heslem, více je lépe.

Valentino

Hailys
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2000’S MEETS PREPPY STYLE

Značně eklektické tendence nacházíme ve spojení krátkých
délek a mnohdy až provokativních střihů spolu s uhlazeným

preppy stylem. Patrná je inspirace módou ze začátku tisícile-
tí, která se odráží ve střizích posezených nízko na bocích, či

crop tropech odhalujících pupík. Jistou eleganci v mini dél-
kách získáváme díky vyvážené kombinaci s horní částí outfitu,
která je ve stylu oversized či díky uhlazeným, mnohdy univer-

zitním kostkovaný vzorům.

Krizia ALC St.John

Valentino Akris

9

Vero Moda

JDYAuthentic Alessandra Rich

Foto: Vogue.com a archiv firem

CUT-OUTS 
& TRANSPARENT FABRICS

Do módy se navrací transparence, a i nadále pokračuje
trend sofistikovaných průstřihů. Setkáváme se s netradič-
ním pojetím transparence, která vzniká na neobvyklých
materiálech. Pozornost mohou zaujmout lněné tkaniny
s řídkou vazbou a gramáží, velmi hravě působí také vytvá-
řením textur či řasených prvků z jemných šifonů a tylů.
Nejvíce se efekt průhlednosti uplatňuje na
tmavých, nejčastěji černě zbarvených
textiliích, které v sobě velmi obratně
propojují eleganci a rafinovanost.

Alberta
Ferretti



LEATHER SEASON

Useň je zřejmě nejvíce trendy materiálem zimní sezony. Vedle
klasických kousků, jako jsou kožené bundy či kalhoty ji návrháři
s oblibou aplikují například na šaty, dlouhé kabáty či v podobě
drobných detailů jako jsou kapsy, légy či klopy. Velmi sofistiko-
vaně působí efekt perforace, díky kterému mohou návrháři 
plně podpořit vrstvení více kousků, které hravě prokukují. Useň
se objevuje v celé barevné škále i v nejrůznějších povrchových
úpravách. Trendy bude hladká přírodní varianta, výrazný lesk
i patchwork usní s různými povrchy.

Dorothee Schumacher Eudon Choi

Victoria Beckham By Malene Birger
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STATEMENT TRENCHCOAT

Zimní kolekce ovládnou výrazné trenčkoty. Návrháři modifikují
klasický střih a představují neotřelé varianty, které upoutají
pozornost. Oblíbená je práce s klopami, které získávají buď

ostře řezané hrany anebo nabývají zvětšených rozměrů.
Trend budou také nabírané rukávy, výrazné přepásá-

ní i efekt žabičkování. Povšimnout si mů-
žeme také kombinace jednobarevného,

béžového gabardénu spolu s nápad-
ně vzorovanými tkaninami. Velmi

trendy bude useň v různých 
barevných provedeních.

Nanushka

Burberry

Bianca
Modena

Partow

Max Mara
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Lee 
Mathews
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Trendy pánské módy pro zimu 2022/23

VÝSTŘEDNOST 
JAKO NOVÝ PRVEK

PINK SPLASH

Chladnou zimní barevnou pale-
tu prozáří hřejivé růžové tóny,

které se vyskytují jak na zá-
kladních kouscích, jako jsou

trička či svetry, tak na více vý-
razných kabátech a oblecích.

Návrháři v kolekcích často ex-
perimentují a vytvářejí výstřed-
ní outfity, které jsou celé ladě-

ny do jednoho tónu růžové.
Trendy budou jak syté odstíny

fuchsiové, tak jemnější tóny
baby růžové i zcela decentní
pudrové a pastelové odstíny.

Tom Ford

Nili Lotan Fynch-Hatton

rhm Praha – Pánské zimní kolekce za-
ujmou nejen z hlediska barevnosti, ale
také díky volbě materiálů a práci se
střihy. Návrháři i nadále pracují s výra-
znými siluetami a staví proti sobě silně
naddimenzované oversized kousky
a propracované kabáty a saka tvarující
postavu. V obou případech panuje silná
střihová čistota, kdy návrháři odebírají
veškeré rušivé prvky a zaměřují se na
kvalitní materiály a precizní zpracování.

Základním stavebním kamenem kolekcí
je dobře střižený, minimalistický plášť
v délce po kolena. Oversized střih proje-
vující se ve spadlých ramenech spolu
s přepásáním v pase vytváří harmonický
soulad. Volné oversized střihy můžeme
vidět také například u bund, triček a de-
nimových nohavic. Široké nohavice
a prodloužené délky spolu s nižším se-
dem velmi nápadně poukazují na vliv hip-

hopové a streetové módy 90. let v sou-
časných kolekcích. I nadále jsou velkým
trendem barevné svetrové vesty, které
umožňují hravé a nápadité vrstvení s dal-
šími kousky.
Obecně došlo k výraznému prosvětlení
celé barevné palety. Velké zastoupení
mají jemné přírodní tóny, návrháři pracují
zejména s krémovou a ecru odstínem,
které kráčí ruku v ruce se světle hnědou
mocca či skořicovou. Oblíbené jsou také
chladné, šedo hnědé taupe tóny. Kolekce
jsou doplněny zářivými barvami v podobě
akvamarínové, červené, a především
nejrůznějšími růžovými odstíny. Z ma-
teriálů se uplatňuje hladká useň, vel-
mi často v lesklém provedení, popří-
padě s dodatečným efektem prošívá-
ní, který vytváří plasticitu. Kolekce
ovládnou také měkké struktury v po-
době plyše, beránčí vlny a umělých
kožešin. Trendy budou leopardí a ab-
straktní potisky.

Massimo 
Alba
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Alberto

TEDDY BEAR
& SHEARLING
JACKET

Výrazným prvkem pánských kolek-
cí je beránčí vlna. Oblíbeným stři-
hem jsou bundy v pilotském stylu,
kde měkká vlna lemuje nejen ruká-
vy a spodní okraj bundy, ale dále
zdobí také límec. Protipólem jsou
sportovně střižené bundy a mikiny
evokující outdoorový oděv. Plyšové
struktury jsou zde doplněny drobný-
mi detaily z usně či funkčních texti-
lií. Vše je laděno tón v tónu, nej-
častěji v béžové či krémové barvě.

Foto: Vogue.com a archiv firem
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Trendy obuvi pro zimu 2022

STŘIHY V HARMONICKÉM
SPOJENÍ S TEXTURAMI

DÁMSKÁ OBUV
Dámské zimní obuvnické trendy se vyznačují pestrostí a nabízejí tak velmi různorodé styly. V kolekcích je zachována jistá ma-
sivnost, ta se vyznačuje zejména objemnou, výrazně tvarovanou podešví. Návrháři je s oblibou kombinují jak s kotníkovým
svrškem obuvi, tak s mokasínovým či kozačkovým střihem. Kontrastem k podešvi jsou na tělo střižené svršky. U klasické kot-
níkové obuvi si můžeme povšimnout mírného snížení střihů těsně pod kotník, což umožňuje slušivé kombinace se 7/8 délkou no-
havic. U kozaček dochází naopak k vytažení střihů nad kolena, popřípadě až do půlky stehen. Barevné paletě dominují světlejší
tóny béžové, zejména pak barva velbloudí srsti, ecru a písková. Nejčastěji jsou kombinovány spolu s bílou, šedou či hnědou.

HOURGLASS HEELS

Dochází k zásadní transformaci podpatků, návrháři se
přesouvají od nižších blokových podpatků, které domino-
vali trendům několik posledních sezon, k těm tenkým,
které jsou těsně pod patou zeštíhleny a u země se mírně
rozšiřují. Tvar přesýpacích hodin v sobě spojuje obuvnic-
ké trendy 70. a 90. let. U podpatků si můžeme povšim-
nout nejrůznějších výšek. Zejména trendy však budou ty
s výškou do 3 cm. Módním kolekcím pak dominují ve
spojení s nízkým kotníčkovým střihem obuvi.

rhm Praha – Ačkoliv je v zimních kolekcích kladen 
největší důraz zejména na pohodlí a dobré funkční
vlastnosti v podobě voděodolnosti či termoregu -
lace, návrháři se snaží tyto aspekty skloubit do-
hromady s nápadným designem. Zaměřují se na
netradiční struktury povrchů, které jsou doplně-
ny zajímavým střihovým řešením. Díky tomuto
spojení pak vznikají jak v dámských, tak 
pánských kolekcích neotřelé prvky a linie.

Ilustrační foto: Pixabay

Högl

Wonders

FLUFFY SHOES

Komfort obuvi je důležitým aspektem, zejména pak v zim-
ních měsících, kdy je důležité dobře zateplení obuvi. Koží-
šky a beránčí vlna se z vnitřní části obuvi pomalu přeléva-
jí na svršek a vytváří tak hlavní dekorativní prvek. V mno-
ha ohledech je návrháři aplikují pouze do oblasti kotníku,
popřípadě na lemy střihových dílů. Některé značky se
však nebojí experimentovat a aplikují měkké kožíšky na
nárt, popřípadě na celý svršek obuvi. Z hlediska barev-
nosti se drží jemných tónů od bílé, přes krémovou až po
světle béžovou.

Tamaris

Unisa

Deichmann

Alma 
en Pena
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Foto: Vogue.com a archiv firem

Camel 
Active

Sorel

URBAN HIKING

V zimních kolekcích dochází k perfektními skloubení outdo-
orové obuvi s tou městskou. Hlavní myšlenkou je praktická
obuv, kterou lze využít na nejrůznější příležitosti, terén
i počasí. Základem je kotníková obuv s funkčními prvky
v podobě zpevněného či vyztuženého střihového dílu v ob-
lasti kotníku a masivní šněrování. Nechybí ani výrazně čle-
nité masivní podešve. Návrháři se snaží zachovat eleganci
zejména v barevné paletě a ve zvolených materiálech.
Často kombinují hladké i velurové usně v podobných tó-
nech. Zajímavou myšlenkou je propojení outdoorové si -
lu ety s elegantním mokasínovým střihem.

Gant
Scotch 
& Soda

Gant

Sun 68

Deichmann

LOGOS

U pánské obuvi budou velmi trendy výrazná loga, která
jsou aplikována napříč kolekcemi. Nalézt je můžeme na
sneakerech i kotníčkové obuvi, nechybí také na elegant-
nějších mokasínových či loaferových střizích. Návrháři
aplikují loga v kontrastní barvě vůči té podkladové, aby
byl efekt co nejvíce patrný. Často vidíme nápisy přes celý
bok obuvi, a to včetně podešve, popřípadě jsou apliková-
ny zjednodušená grafická loga na nejviditelnější místech.

Unisa

Caprice

Floris van Bommel 

GO METALLIC

Metalické povrchové úpravy mají v zimních kolekcích velmi
silné postavení. Návrháři je aplikují na nejrůznější střihy,
od mokasínů, přes tenisky a lodičky až po válenky. Nejčas-
těji jsou k vidění celé plochy, které nijak nenarušuje střiho-
vé řešení obuvi. Některé značky dodávají extra efekt v po-
době imitace hadiny a dalších reptilií, které spolu obratně
kombinují. Zajímavě vypadá také vytvoření popraskaného
vzhledu, který působí velmi plastickým dojmem.

Floris 
van Bommel

Sun 68

Gabor

PÁNSKÁ OBUV
V pánských kolekcích neujdou pozornosti jisté eklektické tendence, které se projevují zejména v kombinaci kontrastních stři-
hů a stylů. Díky těmto netradičním spojením vytvářejí návrháři obuv, která je nadčasová, a přesto jde ruku v ruce s nejnověj-
šími trendy. Povšimnout si můžeme velmi důmyslné práce se svrškem obuvi. Návrháři ho člení na spoustu menších střiho-
vých dílů, které od sebe oddělují jak barevně, tak materiálově. Obecně si můžeme v kolekcích povšimnout také práce s kon-
trastními barvami v rámci jedné obuvi. Světlé podešve jsou doplňovány tmavými svršky a obráceně. Stejně tak pracují s apli-
kací kontrastních log, elastických vsadek či šněrovadel.

Tamaris

Tamaris

ATHLEISURE STYLE

Cílem je vytvořit obuv, která bude pohodlná a estetická
zároveň. Výchozím bodem je atletická obuv, která díky
střihům a funkčním materiálům přináší nositelům potřeb-
ný komfort. Prvky ze sportovní obuvi se stále častěji pře-
náší ze sneakerů také na elegantnější střihy. Mokasínová
obuv například získává sportovně tvarovanou pěnovou po-
dešev, u kotníčkové obuvi si zase můžeme povšimnout
sportovního členění doplněné o funkční materiály. Podob-
ná tendence funguje i naopak, tenisky přejímají elegant-
nější rysy v podobě uhlazenějších střihů, aplikace dekora-
tivních prvků či práci s netradičními materiály.
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Zuhair Murad

Trendy společenské módy 

TMAVÉ ODSTÍNY
USTUPUJÍ

SHINE MISS SUNSHINE

Šaty evokující letní slunečný den, i tak lze popsat jeden z nejvýraznějších trendů. Návrháři
pracují s nejrůznějšími odstíny žluté, od jemné heřmánkové přes citronovou až po sytou

banánovou. Barevnost je spojena s výstředním střihovým řešením. Večerní róby jsou
doplněny výrazným řasením, mašlemi, ale také nápadnými třpytivými aplikacemi

v podobě kamínků a pajetek, které evokují sluneční záři.

Dámské kolekce společenské módy jsou
nesmírně pestré a zákazníkům tak dávají
na výběr z nejrůznějších stylů i střihů.
Návrháři se snaží co nejvíce pracovat
zejména se siluetami, na šatech tak na-

příklad vytvářejí nápadné kontrasty v ob-
jemech mezi sukní a pasem, popřípadě

mezi živůtkem a rukávy. Nápadně si po-
hrávají také s výraznou asymetrií, kdy
střídavě odhalují a zakrývají končetiny.
V kolekcích zaujme také barevnost, kte-
rá vyniká svou hravostí a optimismem.
Na společenských šatech se uplatňují
jasné a hřejivé tóny, z nichž má největší
zastoupení červená, růžová a nejrůznější
odstíny žluté. 
Výrazné jsou také zvolené dekorativní
prvky. Návrháři si pohrávají s květovaný-
mi aplikacemi a potisky, celoplošných vý-
šivkami a kombinacemi pajetek a kamín-
ků spolu s třásněmi a peřím.

Jenny Peckham Alexander McQueen

rhm Praha – Aktuální sezona přináší odklon od společenské módy, jak jsme ji znali
doteď. Koktejlové šaty ustupují večerním róbám, tmavé odstíny jsou nahrazovány
jasnou a hravou barevnou paletou. Návrháři se zaměřují na netradiční střihová ře-
šení, která mnohdy fungují jako hlavní element celého modelu a zaujmou tak po-
zornost zákaznic na první pohled.

14

Reem Acra

Oscar 
de la Renta
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Foto: Vogue.com a archiv firem

SPANISH TEMPERAMENT

V trendech společenské módy se výrazně odráží jižanská hor-
kokrevnost. Nejen z hlediska barevnosti, ale také z hlediska vy-
braných materiálů či střihů je inspirace španělskou a mexickou
módou velmi patrná. Kolekcím dominují odstíny červené,
v kombinaci s černou a rafinované spojení hutných a transpa-
rentních materiálů. Velmi častým prvkem jsou nápadné květi-
nové výšivky na tmavém podkladu. Často se setkáváme také
s celoplošnou výšivkou po celém povrchu šatů. Z hlediska stři-
hů jsou trendy kontrasty v rámci proporcí. Úzký pas a tvarova-
né poprsí je vybalancováno vzdušnými, naddimenzovanými suk-
němi s kanýry i balonovými rukávy.

THE BLACK WIDOW

Kolekce nabírají na dramatičnosti a teatrálnosti. Decentnější
pastelové barvy jsou nahrazeny černou, která se objevuje na
nejrůznějších typech materiálů. Od elegantního sametu, přes
šifon až po celoplošné aplikace s kamínky. Návrháři se snaží

upoutat pozornost zejména nápadnými střihy. Trendy jsou so-
fistikované overaly, dlouhé róby s volnými rukávy i netradičně

tvarované živůtky šatů.

LUXURY MINIMALIST

Návrháři přejímají z každodenních kolekcí minimalistické ten-
dence, které se projevují nejen na střihovém řešení, ale také
ve volbě barevné palety či práci s dekorativními prvky. Pozor-
nost je upřena na kvalitní přírodní materiály s vyšším leskem,
které dodávají modelům velmi luxusní vyznění. V kombinaci
s jednoduchými, avšak precizními střihy vznikají velmi sofistiko-
vané modely. Návrháři snaží aplikovat zajímavé sklady v rámci
střihových řešení či drobnější zřasení materiálů, které kráčí 
ruku v ruce s myšlenkou čistoty a minimalismu.

PÁNSKÁ SPOLEČENSKÁ MÓDA

Návrháři se v pánských kolekcích nebojí experimentovat, vedle
klasicky střižených obleků v tmavých barvách, stále častěji

představují smokingy a saka v jasných barvách s lesklým efek-
tem. Velmi trendy je samet, který je aplikován nejen na oděv,

ale také na motýlky. Oblíbené jsou nejrůznější kostkované vzory.
Více uvolněně působí světlé kostky na tmavším podkladu, ze-

jména elegantně pak tartan či glencheck v tmavých odstínech
bordové či modré. Jisté uvolnění lze pozorova u celkového sty-

lingu. Někdy jsou kravaty nahrazovány drobnějšími doplňky
v podobě kapesníčků či šátků. Návrháři si také pohrávají se

střihy jednotlivých kousků, které pak působí více neformálně.

Carolina Herrera Naeem Khan

Yas Christian Sirano

Badgley Mischka Reem Acra

Carl Gross Kiton
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WILD WILD WEST

Jedním z nejvýraznějších svatebních trendů je inspirace kovboj-
skými oděvy a divokým západem. Ten se projevuje nejen na sa-
motných střizích a aplikací dekorativních prvků, ale také v sa-
motném stylingu. Základem jsou korzetové šaty z neprůsvit-
ných i transparentních materiálů, kdy je jasně zvýrazněno stři-
hové řešení a kostice. Sukně jsou široké, nejčastěji v délce do
půlky lýtek. Často bývají také nabírané v oblasti pasu. Modely
bývají doplněny kovbojskými klobouky či typickou vázankou.

rhm Praha – Svatební móda je v mnoha
ohledech výrazná a nesmírně excentric-
ká. Návrháři se snaží svým zákaznicím
představovat neotřelé modely, aby při-
lákali jejích pozornost. Důležité je vytvo-
ření opticky vyvážené siluety s důrazem
na zvýraznění křivek. Do módy se na-
vracejí pečlivě tvarované korzety, které
procházejí obměnou a získávají svěží, 
moderní vzhled. Návrháři pracují
s transparencí, která působí roman -
ticky, nikoliv vulgárně.

Dámské svatební kolekce se navracejí
zpět k romantičnosti v pravém slova
smyslu. Návrháři se opět zaměřují na vo-
luminózní sukně a rukávy, které jsou po-
staveny do kontrastu k sofistikovaně čle-
nitým a dekorovaným korzetům. Ačkoliv je
stále nejoblíbenější délka sukně až na zem
spolu s dlouhou vlečkou, silné zastoupení
v kolekcích mají také mini svatební šaty.
Vedle klasických krajek či šifonů se objevují

také méně tradiční materiály v podobě tvídu
či celoplošně flitrových textilií. Návrháři je
pak dále kombinují s typicky svatebním ty-
lem či saténem. Kolekcím dominuje čistě
bílá, krémová a barva slonovinové kosti.
V nadcházející sezoně však budou trendy
také jemné modré tóny. Pozornost zaujme
celoplošný barevný květinový potisk na or-
ganze, který je mnohdy doplněn například
výšivkou v podobných odstínech.

Yas

Ladybird

White One

Kresba: Pixabay

Dana Harel
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Foto: Vogue.com a archiv firem

ASYMETRICAL TOP

Návrháři hledají nejrůznější způsoby, jak zaujmout zákazníka.
Ustupují od nápadných sukní, a přiklánějí se naopak k výrazným
živůtkům. Nápadným trendem je asymetrie, která se uplatňuje
v horní části dekoltu či na ramenou. Mnohdy ji návrháři řeší
velmi decentně, pouze za pomoci drobných skladů. Jindy se
naopak přiklánějí k výraznějším variantám, kdy je živůtek střižen
pouze na jedno rameno, popřípadě je doplněn výstředním 
prvkem, jako je například mašle či maxi volán.

VINTAGE LACE 

Krajka je stálicí v kolekcích svatebních šatů, v nadcházející se-
zoně bude trendy ta, která má jistý vintage nádech, který je
navíc často podpořen jak střihem, tak prací se siluetou. Ná -

vrháři vedle bílé krajky často volí také tu v barvě champagne či
lehce našedlou, což ještě více podtrhuje retro efekt. Nesmírně
elegantně působí hutnější krajky na transparentním podkladu.

Více romantická je decentní chantilly krajka, která má často až
jistý záclonkový efekt. Uplatňuje se jak na šatech, tak na drob-

ných doplňcích, jako jsou rukavičky

PUFFED SLEEVES

Do módy se opět navrací jistý princeznovský vzhled, kdy základ
tvoří róby s objemnou sukní, které jsou doplněny ještě nápad-
nějšími, nadýchanými rukávy. Rukávy jsou buď posazeny klasic-
ky na ramenou, popřípadě vytvářejí velmi něžný efekt tím, že je
návrháři nechají spadlé na pažích. Většinou jsou zhotoveny
z transparentní organzy či taftového hedvábí. V některých pří-
padech jsou rukávy doplněny květinovými aplikacemi, které ru-
kávům dodávají extra efekt navíc.

PÁNSKÁ SVATEBNÍ MÓDA

Jarní a letní svatební obleky jsou stále více odlehčené. Vedle
klasických vlněných a lněných materiálů se prosazuje bavlněný

seersucker, který díky své struktuře dodává oblekům jistý nenu-
cený vzhled. Již tradičně jsou trendy pastelové barvy, v nadchá-
zející sezoně především v melanž efektu. Barevné paletě domi-

nuje zelenkavá, pudrová růžová, pastelová modrá a béžová.
Obleky jsou doplněny vestičkou tón v tónu, více nápadité je pak
propojení se vzorovanou vestičkou, která barevně ladí s látkou

saka a nohavic. Honosnější variantou ke klasickému dvou či 
třídílnému obleku může být například žaket, který je oproti

smokingu méně upjatý, zato více netradiční.

Ines di Santo Zuhair Murad

Ines di Santo Markarian

Hermione de Paula Rosa Clara

Moss Bross Hugo Boss
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Praha – Pokračujeme v našem seriálu,
ve kterém představujeme návrháře
a designéry z České republiky i ze za-
hraničí. Tentokrát vám přestavujeme
módní návrhářku Annu Motlovou, která
žije a tvoří v Praze pod značkou Anna
Motlová. Časopis Svět textilu & obuvi ji
požádal o rozhovor. 

Jaká byla vaše cesta k profesi módní
návrhářky? 

Mám to v krvi. Zájem o módu jsem zača-
la projevovat už ve svých třech letech,
stále jsem chtěla nosit jen šaty a závoje.
Během dětství jsem si příležitostně zkou-
šela něco ušít, a jakmile měla přijít náv-
štěva, musela jsem se hned převléknout
do šatů s kanýrem a perlami. Babička ši-
la, tak jsem ji sledovala u práce a prohlí-
žela jsem si s ní Burdu. V období studia
střední školy jsem se rozhodla, že budu
návrhářkou. První modely jsem šila v ru-
ce a bez střihů, a to tak, že jsem si na se-
be namotala látky, které jsem našla na
půdě a nějak jsem to sešila – bylo to velmi
pracné. Nebála jsem se jít v takových ša-
tech ani na ples.

Čím se ve své tvorbě zabýváte? Bylo va-
še zaměření vždy stejné?

Navrhuji a šiji především svatební a spole-
čenské šaty. Moje práce se dělí na mode-
ly pro zákaznice a na vlastní tvorbu, kde
tvořím tematické kolekce. Výsledkem
mých kolekcí nejsou jen šaty, ale i fotogra-
fie, které vyjadřují moji představu. Většinu
šatů z kolekcí je možné si ode mě vypůjčit.
Moje zaměření bylo vždy stejné. Šaty pro

mě byly vždy nejzajímavějším oděvem. Vy-
víjí se ale moje schopnosti. Začínala jsem
pracovat převážně s hedvábím, nyní pra-
cuji s širší paletou materiálů a nebojím se
ani haute couture.

Co obsahuje vaše tvorba? 

Především dámské šaty, ale i sukně, kor-
zety, kabáty, saka, halenky, pánské košile
a pánské kalhoty. Mám ráda nové výzvy,
s potěšením zkouším šít dle nových střihů
z materiálů. 

Co charakterizuje vaši tvorbu, čím se
odlišujete od ostatních módních návrhá-
řů a návrhářek?

Šaty z mých kolekcí jsou spojené s příro-
dou, fotky šatů tvoří obrazy, a to i díky
skvělému fotografovi Martinu Faltejskovi,
který nové kolekce fotí. Odlišuje mě živel-
nost, během focení často riskujeme i zni-
čení šatů – modelky v nich skáčou do mo-
ře, jezer, potoků, bahna, vodopádů, fotí-
me za deště apod. Nové kolekce netvořím
podle roční doby, ale když uzraje čas. Ja-
kmile mám nějakou představu šatů nebo
obrazu určitých šatů, tak nad tím začnu
přemýšlet a dávám dohromady celou ko-
lekci. Modelky, které si vybírám na focení
svých modelů, nemusí mít obvyklé míry,
vybírám si slečny, které mě něčím za-
ujmou, mají ženskou postavu a mnohdy
se modelingem ani neživí. 
Vše ohledně zakázky řeším osobně. Zá-
kaznice si u mě vyberou ideální materiál
ze vzorníků. Spolupracujeme na návrhu,
dokud se neshodneme. Od ostatních ná-
vrhářek se odlišuji tím, že s většinou zá-
kaznic na nich šaty po dokončení nafo-

tím. K šatům získají ještě fotky a vzpo-
mínku na focení. Neustále mě překvapu-
je, jak jsou některé zákaznice při focení
odvážné (jedna slečna si v maturitních
šatech stoupla do vodopádu v Kinského
zahradách).

Je známo, že hodně tvoříte z hedvábí,
čím vás uchvátilo? Jak nahlížíte na práci
s dalšími materiály?

Nejčastěji a nejraději pracuji právě s hed-
vábím (především hedvábnými satény,
pongeem, šifonem), protože je nádherné
na dotek i na pohled, prokluzuje mezi prs-
ty. Když neseženu odstín dle své předsta-
vy, tak ho ručně barvím, případně na něj
i maluji. Myslím, že každý, kdo si něco
z hedvábí oblékne, už nemůže jinak. Také
ráda používám bavlnu, cupro a modal,
len, vlnu, samet, ale i kvalitní polyesterový
satén. Nikdy bych nepoužila umělou or-
ganzu, je nepříjemná na dotek, má až
přehnaný lesk.

Který váš model byl kdy nejvíce pracný?
Můžete ho popsat?

Nejpracnější pro mě byly svatební šaty
pro modelku Leontýnku Š., na nichž jsem
vytvářela korzet z tylu a následně ho poší-
vala drobnými hedvábnými květinami,
k tomu jsem šila ještě hedvábnou sukni
se spodnicí a plášť. Vnímala jsem to jako
nejpracnější i proto, že jsem na tom pra-
covala krátce po svém porodu.

Kde získáváte inspiraci pro svou tvorbu?

V přírodě, pocházím z východních Čech,
inspiraci čerpám tam.

Představujeme designéry

ANNA MOTLOVÁ
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Jaká činnost vás nejvíce baví na vaší
práci, co na ní naopak považujete za ná-
ročné?

Naprosto miluji realizace vlastních kolekcí
na dané téma. To mě baví od prvních ná-
vrhů až do konce – focení v přírodě s mo-
delkami a fotografem. Náročné je to, že
pro každého šiji jedinečný model, s kaž-
dou zakázkou přicházejí nové věci, které
musím vymyslet.

Kdo jsou vaši zákazníci? Mají jasnou
představu, co si od vás chtějí nechat
vytvořit?

Moje tvorba je určená naprosto komuko-
liv, ženám i mužům. Jediná podmínka je,
že si musíme vzájemně tzv. sednout, ne-
pracuji pro zákaznice, se kterými si nepo-
rozumíme. Taková spolupráce pro mě ani
nemá smysl.
Ještě nikdy se nestalo, že by zákaznice
měla přesnou představu, co chce, a to-
ho se striktně držela, stejně jako se ne-
stalo, že bych pro ně dělala stoprocent-
ně návrh já. Vždy je to kombinace obojí-
ho. To mě na tom právě baví, v tvorbě
kolekcí realizuji naplno své představy
a v práci pro zákaznice je to kombinace
mých a jejich představ, takže vznikají vě-
ci, které bych sama nevymyslela. Stává
se, že si u mě šaty objednávají i muži pro
své drahé polovičky, někdy vyberou kon-
krétní model z kolekce, jindy chtějí dárko-
vý poukaz.

Jaká zakázka vás doposud nejvíce po-
těšila?

Šití svatebních šatů z bavlněného saténu
pro jednu slečnu, protože následně za
mnou přišla její svědkyně, že by na tu
svatbu také chtěla šaty ode mě. Tato
svědkyně si u mě nechala o dva roky poz-
ději ušít svatební šaty pro sebe, za rok
jsem tvořila šaty pro její sestru na svatbu
a následně jsem šila lněný kostýmek pro

jejich maminku. Jejich spokojenost je pro
mě skvělým ohodnocením.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

Před dobou covidovou jsem se prezentova-
la na několika módních přehlídkách za rok,
a také jsem měla několik výstav, kde vysta-
vuji fotografie šatů, které jsou také výji-
mečné. Některé výstavy zahajuji přehlíd-
kou, na jiné i několik modelů zapůjčím.
Mám samozřejmě web, jsem na sociální
síti Facebook a Instagram. Ale největší
a nejlepší prezentací jsou moje zákaznice –
přes jejich doporučení, díky tomu se ne-
musím řešit aktivně reklamu. 

Kde prodáváte svoji tvorbu?

Na webových stránkách, také jsem na
Fleru, a jak už jsem říkala i na Instagramu
a Facebooku.

Dokážete si představit spolupráci s ma-
loobchody či průmyslovými výrobci v Če-
sku?

Dokáži. S některými českými výrobci a pro-
dejci látek již spolupracuji.

Jakou dosavadní spolupráci a s kým po-
važujete za nejzajímavější?

S fotografem Martinem Faltejskem a svý-
mi modelkami, které si hledám sama.
Musí mě zaujmout a důraz kladu i na to,
aby měly zdravé ženské tvary.

Jaké máte plány do blízké budoucnosti? 

Mám v plánu pravidelně pořádat módní
přehlídky a výstavy, tyto aktivity jsem mu-
sela přerušit v době covidové a zatím
jsem neměla prostor se do toho znovu
pustit (narodilo se mi miminko, snažím se
svůj čas věnovat jak práci, tak rodině
a najít rovnováhu).

Jak vidíte budoucnost své tvorby? Kam
nebo k čemu byste se chtěla dopra -
covat?

Jsem spokojená s tím, jak se mi daří teď.
Chci se dopracovat k tomu, že budu časo-
vě efektivnější.

Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářům?

Těším se na spolupráci s vámi!

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Anna Motlová
Módní návrhářka Anna Motlová se na-
rodila 14. srpna 1988 v Dolní Čermné
a tvoří pod značkou Anna Motlová od
roku 2014 dámské svatební společen-
ské a svatební oblečení. Nejraději pra-
cuje s hedvábím. Značka Anna Motlová
je určená převážně ženám, ale i mu-
žům. Vyznačuje se osobním přístupem,
pro každého zákazníka či zákaznici vy-
tvoří její zakladatelka jedinečný oděv
z kvalitních materiálů, který si u ní sami
vyberou. Anna vystudovala gymnázium
v Lanškrouně a následně studovala na
Univerzitě Hradec Králové obor Textilní
tvorba. Po vystudování vysoké školy se
ještě učila u skvělé švadleny Jaroslavy
Šindelové v Lanškrouně a v Praze ná-
sledně navštěvovala několik kurzů pro
zlepšení svých dovedností a pracovala
půl roku pro svatební salon Nuance.
Designérka Motlová má ráda řemesl-
nou kvalitní práci, možnost se inspiro-
vat. Baví ji práce s novými materiály.
Na módním průmyslu jí vadí rychlost,
ve které oděvy vznikají, plýtvání s oděvy.
Neekologická, neetická a nekvalitní výro-
ba, převážení oděvů po celém světě,
než se dostane ke koncovému zákazní-
kovi. Před deseti lety ji překvapil Alexan-
drer McQueen kolekcí, kde použil moly.
Tvorbu značka Anna Motlová koupíte
na webových stránkách značky, Fleru,
sociální síti Facebook a Instagram.
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Brno – Novinky ze světa módy nabídly
od 20. do 22. srpna 2022 veletrhy
STYL a KABO. Na brněnském Výstaviš-
ti se představilo přes 130 vystavova-
telů z 12 zemí, kteří zastupovali 
352 značek. Náš odborný časopis 
Svět textilu & obuvi byl u toho

„Poslední roky byly pro firmy z této branže
složité a znamenaly velkou změnu v zá-
kladním fungování byznysu. O to více si vá-
žím důvěry, kterou v nás účastníci veletr-
hů vložili. Těší mě, že zúčastněné firmy
nacházejí ve veletrhu smysl i nadále a do-
ufám, že zhodnotí svou investici jako pří-
nosnou a odpovídající všeobecné situaci,“
uvedl Tomáš Moravec, generální ředitel
společnosti Veletrhy Brno na slavnostním
zahájení.

Návrat na přehlídková mola
Součástí srpnových veletrhů byly opět
módní přehlídky vystavujících i hostujících
firem. „Snažíme se, aby veletrhy byly pro
návštěvníky inspirací a zážitkem. Proto
jsme se rozhodli do programu znovu zařa-
dit módní přehlídky a uspořádat je přímo
v centru dění v pavilonu P,“ doplnil Martin

Škarka, ředitel veletrhů STYL a KABO.
Návštěvníci si na mole prohlédli kolekce
od Marco Moralli, H&D, City Zen, VEBA,
BOJA, Optik Krouman, Heleny Bedrnové,
Sabatti + Fabos, Pleas, Ateliér Donát, Le-
vel Pro. K módním veletrhům prostě
módní přehlídky patří. A samozřejmě je
také jiné, když vidíte jednotlivé outfity vy-
stavovatelů na modelkách v pohybu. Tak-
že myslím, že se to letos v tomto směru
povedlo,“ dodává Blanka Sedláková, orga-
nizátorka módních přehlídek za agenturu
Top Ladies.

Workshopy stylistů a vizážistů
Pět pravidel stylu představila na svém se-
mináři známá stylistka a filmová kosty-
mérka Klára Klempířová. Zajímavě roze-

brala působení barev, jejich vzájemnou
kombinaci a dotkla se tak i nového oboru
módní psychologie. Na praktické propoje-
ní módních trendů a vizáže pro každou
příležitost se ve svém workshopu zaměřili
mistr České republiky v make-upu Pavel
Bauer a stylistka Stáňa Šlosserová. 

Customizace a udržitelnost 
Pojem customizace představila na vele -
trzích STYL a KABO česká firma Vasky. Na
přednášce zazněly zajímavé studie a fakta
o zakázkové výrobě a nechyběly ani inova-
tivní ukázky způsobů komunikace se záka-
zníky. „Veškeré komponenty, které na bo-
tách jsou, pochází od českých a sloven-
ských dodavatelů,“ ujistil přítomné Jaro-
slav Jordán. Martin Brna, produktový
designér pro změnu prakticky ukázal
v rámci prezentace, jak boty vznikají a upo-
zornil i na to, že kromě standardní nabídky
je možné na webu na konfigurátoru, který
nabízí až miliony kombinací, navrhnout bo-
ty podle vlastní představy. Téma udržitel-
nosti bylo na veletrhu zastoupeno v dopro-
vodném programu i na stáncích vystavova-
telů. Ve své přednášce se mu věnovala
i Stáňa Šlosserová, která se zaměřila kon-
krétně na udržitelnou kapsulovou módu.
V neděli dopoledne se uskutečnil i druhý
ročník Podiatrického sympózia Zdravá no-
ha – zdravá obuv, kde se k tématu vyjádřili
přední odborníci z oboru.
Příští, jubilejní 60. ročník veletrhů STYL
a KABO se uskuteční od 18. do 20. úno-
ra 2023.

Foto: Svět textilu & obuvi a BVV

Srpnové veletrhy módy STYL a KABO 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKY
A NOVÉ WORKSHOPY
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Liberec – Nejčastěji se bezpečnostní
reflexní prvky na naše oděvy lepí nebo
našívají. Jejich životnost, možnosti vzo-
rování a výsledný komfort textilie jsou
tím omezeny. Odborníci z katedry tech-
nologií a struktur Fakulty textilní Tech-
nické univerzity v Liberci rozšířili mož-
nosti 3D tkanin a vetkávají reflexní a lu-
miniscenční nitě přímo do textilie. Na-
víc takto zvládnou vytkat libovolný vzor.

„Běžně se nejprve připraví podkladová
textilie a na tu se nalepí, navaří nebo se
k ní přišijí bezpečnostní prvky. My je umí-
me vetkat přímo do základní vrstvy,“ říká
Brigita Kolčavová Sirková, vedoucí kated-
ry technologií a struktur FT TUL. 
Takto vytvořené reflexní prvky mají vyšší ži-
votnost – stejnou jako celý oděv –, nese-
perou se, neloupají se a neodpadnou.
„Navíc luminiscenční nitě nebo retrore-
flexní nitě s mikroperlemi na povrchu umí-
me vetkat přesně tam, kam potřebuje-

me. Můžeme z nich vytvořit libovolný vzor,
omezeni jsme jen vlastní fantazií,“ pokra-
čuje docentka Kolčavová Sirková.
To dává nový impulz designu oděvu s bez-
pečnostními prvky. Například sportovní
oděvy pro děti mohou mít moderní nebo
veselejší vzory, které zároveň zvyšují jejich
bezpečnost na silnicích. Využít tento po-
tenciál mohou designéři i při návrhu ta-
šek, kabelek nebo jiných doplňků, kde by
klasické našité či lepené reflexní prvky pů-
sobily rušivě nebo nevzhledně. 

Neprůstřelné vesty 
3D tkaniny zná a vytváří lidstvo stovky let,
máme je dochovány na nejstarších textil-
ních nálezech. 3D výrobu tkaných struktur
jak pro oděvní, tak hlavně pro technické
aplikace v minulosti limitovala strojní zaří-
zení používaná pro tkaní, tak možnosti
vstupního materiálu. Současné technolo-
gie, v tomto případě tkací stroje s elektro-
nickými žakárskými prošlupními mechanis-
my, a technická vlákna s přidanou hodno-

tou posouvají dosažené výsledky dál. Tím,
že specialisté z katedry docentky Kolčavo-
vé Sirkové disponují touto moderní tech-
nologií, mohou kromě 3D textilií z retrore-
flexních nebo luminiscenčních vrstev pra-
covat na mnoha dalších 3D projektech.
Jsou to například 3D tkané výztuže pro
neprůstřelné vesty, kde kombinují 3D tka-
né struktury se speciálními vysoce pevno-
stními para-aramidovými vlákny – kevla-
rem. Dále jsou to obecně další 3D výztuže
z čediče, skla, uhlíku nebo přírodních ma-
teriálů kopřivy a lnu určené pro kompozity
nebo i 3D struktury pro medicínské apli-
kace – za pozornost stojí např. maloprů-
měrové cévy o průměru 1–2 mm nebo
šlachy. V neposlední řadě byla tato tech-
nologie využita ve spolupráci s Archeolo-
gickým ústavem Akademie věd ČR a Praž-
ským hradem při tkaní repliky královského
roucha nalezeného v kryptě královské
hrobky v katedrále sv. Víta.

Radek Pirkl, TUL
Foto: archiv TUL

Technická univerzita v Liberci 

NOVÁ 3D TKANINA
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„Neustále rozšiřujeme náš sortiment
o kvalitní tradiční materiály, ale i ty mo-
derní,“ říká Petr Šiška (41), majitel ka-
menné prodejny KLASIK – pánská mó-
da v Hradci Králové. Svět textilu & obu-
vi ho požádal o rozhovor. 

Můžete shrnout vývoj svého podnikání?

Obchod provozujeme od konce roku
2015. Začínali jsme bez zkušenosti s ma-
loobchodem, ale za to s velkým odhodlá-
ním. Prodejnu jsme otevřeli v menším
prostoru a po půl roce jsme se přesunuli
do výrazně většího obchodu s prodejní
plochou cca 160 m2 bez zázemí. Máme
tři zaměstnance a dvě brigádnice. Od po-
čátku bylo naší hlavní představou nabíd-
nout zákazníkům obchod výhradně s pán-
skou módou, kdy se u nás muž elegantně
oblékne od hlavy až k patě, včetně obuvi.
K naplnění této představy je větší plocha
nezbytná. V Hradci Králové žijeme, město
známe, jsme rodinná firma, a i proto má-
me jen jeden kamenný obchod v centru
města na pěší zóně.

Kdo jsou vaši zákazníci? 

Naše zboží nosí muži, ale zákazníkem jsou
jak muži, tak ve velkém množství také že-
ny. Oblékáme sice mladé muže do taneč-
ních či k maturitě, ale nejvíce u nás naku-
pují módu pánové ve věkovém spektru od
35 let. Zákazníci mají stále v oblibě tmavé
barvy, jako jsou modrá, černá, šedá či od-
stíny béžové. Nejvíce je tento trend patr-
ný u obleků, sak či kalhot. Samostatnou
kapitolou jsou pak svatby, kde světlé oble-
ky, saka, kalhoty či i šortky nacházejí svůj
prostor. Naopak košile s dlouhým ruká-
vem, trika, pólokošile, letní košile s krát-
kým rukávem, tam hranice nejsou a pest-
rost vzorů je u nás díky nabídce dodavate-
lů a zájmu zákazníků široká. 

Co všechno v sortimentu nabízíte, jaké
značky a z jakých zemí? 

Nabízíme společenskou a byznys pánskou
módu jako kabáty, obleky, košile, vesty,
saka, kalhoty, polobotky. Dále módu pro
volný čas jako bundy, košile, svetry, miki-
ny, polo košile, trika, šortky, tenisky. A ši-
rokou škálu módních doplňků, z nichž lze
jmenovat klobouky, bekovky, tašky, peně-

ženky, klíčenky, deštníky, kravaty, motýlky,
šle, manžetové knoflíčky, kapesníčky do
saka, kapesníky, ponožky, spodní prádlo,
tkaničky, knihy o módě, dřevěné napínáky
do bot atd. 
Dodavatelé našeho zboží jsou z České re-
publiky, Německa, Polska, Slovenska
a teď nově i z Holandska. Z českých zna-
ček v našem sortimentu nabízíme napří-
klad košile Anrede, AMJ, spodní prádlo
Pleas, Chupr, kapesníky Etex, čepice Ka-
ma, ponožky Pondy, kožené tašky Lagen,
Sendi, doplňky Avantgard či N.Ties, ze za-
hraničních značek například Bugatti, Ca-
sa Moda, Venti, Digel, S4, Brühl, Silvio
Bertone, Monte Carlo, Lloyd, Gentleman,
Hajo, Cabano.
V první řadě naše zákazníky upoutá
vzhled výrobku a až pak se ptají na veli-

kost, materiál a další kritéria. Ženy u nás
často a rády nakupují oblečení, doplňky
jako překvapení pro muže. Vždy jim dopo-
ručujeme, ať si potají přinesou nějaký
kousek, který pánovi střihově sedí a mů-
žeme tak i bez jeho fyzické přítomnosti
vybrat přesně to, co mu dobře padne.
Díky naší široké nabídce sortimentu si
u nás zákazník vždy něco vybere v kaž-
dém ročním období.

Jaké vztahy máte s dodavateli? Existuje
nějaké konkrétní zboží, které se vám ne-
daří sehnat a zákazníci by ho ocenili? 

Hlavní dodavatele zboží jsme od počátku
našeho podnikaní nezměnili. Během let se
naše vztahy upevňují a některé jsou až přá-
telské, což nás velmi těší. S některými do-

Obchod KLASIK – pánská konfekční móda, Hradec Králové 

NABÍDKA SLUŽEB
PÁNSKÉ KREJČOVÉ
STANDARDEM

Petr Šiška s maminkou Marcelou
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davateli jsme se naopak rozešli, někteří za-
nikli, ale na druhou stranu neustále hledá-
me nové výrobce s inovativními produkty,
nejen co se designu, ale i materiálu týká.
Na trhu stále nacházíme dodavatele, kteří
si dávají na kvalitě svých výrobků záležet.
Sami hledáme výrobky z kvalitních tradič-
ních materiálů jako je bavlna či polyester,
ale i z moderních funkčních materiálů, ja-
ko je modal či polyamid. Myslíme si, že
kvalitní materiál zvyšuje životnost výrobku,
a tím se stává i ekologičtějším. I u módy
platí obecné pravidlo, že o takový výrobek
je potřeba dobře pečovat a používat ho
k tomu, k čemu byl vyroben.

Jak často měníte vzhled výlohy u prodej-
ny, od čeho se to odvíjí?

Kolegyně v obchodě mění výlohu několi-
krát v měsíci. Chceme, aby zákazník už
z ulice viděl, co vše u nás najde, v různých
kombinacích a získal tak i jen inspiraci
k zamyšlení, jak může jednotlivé kousky
oblečení a módních doplňků svěže kombi-
novat. Výloha musí upoutat hlavně zbo-
žím, které prodáváme, ne jen designový-
mi doplňky, které dotváří celý její dojem
v očích zákaznic a zákazníků. Jen pro vá-
noční období, začátkem prosince, výlohu
tematicky vyzdobí paní aranžérka.

Jak přistupujete k propagaci?

Jsme aktivní na Facebooku a Instagra-
mu, základní informace naleznete na na-
šem webu. Udržujeme aktuální profil na

Googlu a Seznamu. Inzerujeme v katalo-
gu svatebního veletrhu. Drobným dár-
kem přispíváme do tombol na některých
plesech. A od našeho začátku podnikání
věříme, že vždy byla a je a bude nejlepší
propagace doporučení od spokojeného
zákazníka.

Jak vnímáte svoji konkurenci a nabízíte
oproti ní nějaké služby svým zákazníkům
navíc?

Doufáme, že další obchody s pánskou
módou nás respektují, stejně jako my je.
Myslím, že od naší konkurence se nejvíce
odlišujeme právě ucelenou šíří nabízené-

ho sortimentu. Přímo v našem obchodě
máme k dispozici pro naše zákazníky ši-
kovnou paní krejčovou, jejíž služby mohou
využít. Jde o menší i větší úpravy u nás za-
koupených oděvů nejrůznějších střihů.

Jak vnímáte situaci ve svém odvětví od
doby začátku vašeho podnikání do dnes?
Co se mění nejvíce?

Kromě obvyklého růstu provozních nákla-
dů, ty patrně porostou vždy, se nejvíce
mění způsob prodeje. Přechod do online
prostoru je nevyhnutelný, ale provoz inter-
netového obchodu není jediná cesta
v podnikání a v prodeji oblečení vůbec ne-
musí být nutně ta správná. Zákazníci si
u nás stále rádi vše vyzkoušejí, promyslí
a vyslechnou naše doporučení.

Co vás nejvíce baví na vaší práci a co je
na ní nejnáročnější?

Na to je jen jedna souhrnná odpověď, a to
komunikace a budování dlouhodobého
dobrého vztahu se zákazníkem.

Díky čemu si myslíte, že jste se doposud
úspěšně udrželi na trhu a jaké máte plá-
ny do budoucnosti?

Základem je náš šikovný, ochotný perso-
nál s hlubokým odborným povědomím
o sortimentu konfekční pánské módy
a pánských módních doplňků. Sortiment
se snažíme rozšiřovat neustále. Napří-
klad nyní od září o značku A fish named
Fred, kde vzory a barvy hrají prim.

Máte tip, doporučení či vzkaz pro naše
čtenáře na závěr?

Oblékejte se tak, abyste se cítili dobře.
Jen, prosím, respektujte to, že každá čin-
nost i prostor mají svá módní pravidla,
která se sice mění, ale nemizí.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv KLASIK – pánská móda
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Program sympozia byl rozdělen na dva blo-
ky, kdy v prvním bloku byla věnována pozor-
nost zejména novým diagnostickým techni-
kám, měření lokálních tlaků na nohách ve
statice a dynamice, skenování nohou, mo-
derní výrobě ortopedických stélek, 3D ti-
sku kopyt apod. V druhém bloku bylo od-
borníky diskutováno o problematice dětské
nohy a diabetické nohy, o možnostech pé-
če o nohy diabetiků a o vhodné edukaci
a prevenci vzniku komplikací u syndromu
diabetické nohy, zejména nošením vhodné
a speciálně uzpůsobené obuvi. V úvodu
cca 50 přítomných odborníků z řad výrob-
ců a prodejců obuvi, pedikérek, ale i fyzi-
oterapeutů, lékařů a dalšího zdravotnické-
ho personálu přivítali Miroslav Koliba, pre-
zident ČPS, a Michal Matějíček, viceprezi-
dent ČOKA pro oblast výroby ortopedické
obuvi a stélek.

Výběr vhodného typu vložky
V referátu Moderní výroba stélek – efek-
tivní a individuální seznámil přítomné Mi-
chal Joshua Frána, první viceprezident
ČPS s výrobou dynamických individuálních
stélek a 3D CNC výrobou ortopedických
vložek. U každého pacienta či klienta je
napřed provedeno odborné vyšetření na
podoskopu, na baropodometrické desce
a pásu, k celkové analýze pohybu je využit

i kamerový sytém, je proveden export
RAW dat a následně je vyrobena na CNC
frézce odpovídající vložka z vrstvených
materiálů tak, došlo k eliminaci nežádou-
cích lokálních tlaků. 
Podobné postupy při výrobě stélek využívá
také Ortopedická protetika Frýdek-Mís-
tek. Přednášku s názvem Digitální postu-
py návrhu a zhotovení ortopedických vlo-
žek na semináři měla Anna Kocourková.
Jako vstupní data pro výrobu ortopedic-
kých stélek využívají klinické vyšetření, bio-
mechanickou analýzu a 2D/3D sken.
Mezi základní klinické požadavky patří:
podpora, odlehčení, nastavení správného
postavení nohy, neuromuskulární stimula-
ce a výběr vhodného typu vložky. Je vždy
provedena biomechanická analýza, tj. tla-
ková pedobarografie ve statice a dynami-
ce a videoanalýza. Na základě odběru
měrných podkladů se potom navrhne po-
můcka – ortopedická vložka.
Jaké jsou Nejčastější vady nohou a způ-
sob korekce pomocí ortopedické obuvi
s využitím systému digiMED referoval Vla-
dimír Klofáč z firmy Ergon, a.s., Praha.
Také tato firma využívá již delší dobu mo-
derní technologie. Firma využívá multi-
funkční diagnostický systém. Je provede-
na statická podobarometrie, dynamická
podobarometrie, komparace tlakových

obrazů s etalonem zdravé nohy, event.
s předchozím vyšetřením, vyšetření stabi-
lity klinicky ověřenou metodou, superpro-
jekce tlakového diagramu do skenu cho-
didla, analýza držení těla snímáním reflex-
ních markerů (zobrazovací analýza těla)
a návrh ortopedické vložky, včetně korek-
ce. Samotná výroba stélek probíhá přeno-
sem dat na CNC frézku při výběru vhod-
ných stélkových materiálů. Vladimír Klo-
fáč dále seznámil přítomné s výrobou or-
topedické obuvi pro lehčí, ale i velmi
složité deformity nohou. Zejména pro slo-
žitou ortopedickou obuv se využívají klasic-
ké postupy tvorby individuálního kopyta
a následně pak úpravy střihu této obuvi.
V závěru referátu byly definovány poža-
davky na obuv pro diabetiky. 
Magdaléna Kordošová z firmy Protetika
Bratislava a.s. ve svém referátu Od tradí-
cie po inováciu vo výrobe ortopedickej
obuvi uvedla vývoj konstrukčních metod
pro zhotovení ortopedické obuvi ve firmě.
Od klasických metod zhotovení plantogra-
mu či sádrového odlitku přešla firma rov-
něž na inovativní řešení pomocí skenerů
a software. Využívají 2D skener s 3D zob-
razení a 3D skener se systémem laserů
a kamer. Nicméně pracovní operace při
výrobě ortopedické obuvi zůstávají stále
ještě manuální, resp. pouze částečně
mechanizované. Využití systému CAD-
CAM je zejména při měření kopyt, mode-
lování designu svršku či vykrajování dílců
svršku. Pro zkoušení obuvi a jejího padnu-
tí využívají tzv. technology vacupress.
Technology vacupress využíva tepelný
ohřev a vakuový systém pro tvarovaní ter-
moplastických materiálů. Vyrobí se zku-
šební modely IOO natáhnutím transpa-
rentní fólie na kopyto, které bylo pro paci-
enta zhotoveno a provede se kontrola
odebraných mír nohy.

Prstní nadměrek v obuvi
S podnětnou přednáškou vystoupil Michal
Matějiček. Jako lékař ortoped zaujal refe-
rátem Optimalizace velikosti prstního nad-
měrku v obuvi. Uvedl, že prstní nadměrek
obuvi se spoluúčastní na subjektivním
komfortu užité obuvi. Velikost prstního
nadměrku závisí zejména na: délce cho-
didla, umístění „roll point“ dané obuvi
a velikosti možného zdvihu paty v dané
obuvi při chůzi, přičemž poloha nohy
v obuvi se při odvalu nohy nemění. Tato
závislost se dá vyjádřit trignometrickou
funkcí, kterou mu pomohl sestavit prof.
Pata z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je
to zajímavý námět pro výrobce obuvi.

Mezinárodní podiatrické sympozium 

ZDRAVÁ NOHA 
A ZDRAVÁ OBUV
Brno – V rámci veletrhu KABO proběhlo v Brně dne 21. srpna 2022 v přednáško-
vém sálu P1 mezinárodní podiatrické sympozium, které organizovala Česká obuvnic-
ká a kožedělná asociace (ČOKA) za garance České podiatrické společnosti (ČPS)
s názvem Zdravá noha a zdravá obuv. Realizace sympozia byla podpořena z projektu
Rozvoj obuvnického klastru, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023659.
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Před polední přestávkou měla přednášku
Aktivity Centra výzkumu obouvání Martina
Černeková z Fakulty technologické, Univer-
zity Tomáše Bati ve Zlíně. Centrum bylo
otevřeno 30. dubna 2019 a vzniklo z inici-
ativy univerzity a firmy Baťa. Vytváří part-
nerství pro výzkum s podnikatelkou sférou
v oblasti obuvnických materiálů a inovativ-
ních postupů. Centrum se zaměřuje na po-
kročilé materiály a technologie jako jsou
3D tiskové technologie, 4D paměťové po-
lymery a eco-friendly / biodegradabilní
materiály. V oddělení designu a konstruk-
ce obuvi jsou sledovány materiály a trendy,
konstrukce obuvi ve vztahu k vývojové mor-
fologii nohy a individuální přístup při výrobě
obuvi (Customized production). Testování
materiálů se provádí v obuvnické zkušební
laboratoři. Konkrétně jde o testování fyzi-
kálně-mechanických vlastností obuvnic-
kých materiálů. Z probíhajících projektů
uvedla Martina Černeková např. obuv
s online senzory, zkoumání mikrobiologie
uvnitř obuvi, zkoumání materiálů pro nové
typy podešví či VeganShoes. 

Jak je to u batolat
Po polední pauze vystoupila Marta Gimun-
dová z Fakulty sportovních studií, Masary-
kova univerzita Brno. Společně s týmem
odborníků realizovala měření a zabývala
se tématem Změny v zatížení chodidla
v prvních sedmi měsících chůze u batolat.
Cílem studie tedy bylo posoudit změny ve
vývoji chodidla a jeho zatížení v prvních
sedmi měsících samostatné chůze u ba-
tolat. Byla provedena dynamická analýza
pomocí přístroje Emed-at a měření mini-
málně deseti kroků, při kterých nedošlo
k pádu či zastavení. Pro srovnání dat
z prvního a druhého měření byl použit
Wilcoxonův párový test. Dochází k vytvo-
ření vzorce chůze využívajícího odval od
paty po palec, ke zlepšení rovnováhy při
pohybu, ke zvýšení rychlosti chůze a k vyš-
šímu zatížení předonoží.
Juraj Mikláš z firmy Ľavá pravá, spol.
s.r.o., Trenčín v přednášce Diagnostika
biomechaniky chodidla a následná inter-

vencia na základě zistených poruch funkcie
se věnoval rovněž problematice dětské no-
hy. Bohužel jsme dětem odstranili ze života
podmínky pro zdravý vývoj nohy. Ani obuv
dnes nekopíruje daný stav vývoje dnešní ge-
nerace. Skoliotické změny začínají na no-
hách. Nutná je kompenzace, zejména ko-
rekce postavení paty. Největší vliv na chůzi
má povrch, po kterém chodíme. V další
části se věnoval vlivu ortopedické vložky
OTC, která výrazně pomáhá zlepšit biome-
chanickou funkci nohy. Byly definovány i po-
žadavky na zdravou obuv pro děti, kdy je
nutná flexibilita v OPK, stabilita patní části,
žádný podpatek a možnost dobře obuv na
noze upevnit, (nejlépe šněrováním).
Péče o nohy je nemyslitelná bez dobré pe-
dikúry. Přednášku Pedikúra nevyhnutná
součást komplexní péče o nohy měla Ja-
na Výmolová, druhá viceprezident ČPS.
Pedikúra pomáhá ulevit při bolestech no-
hou, šetrně odstraňuje kuří oka, hyperke-
ratózy či praskliny na patách. Pomáhá
ulevit při otocích nohou – relaxační koupel
nohou, masáž, peeling, zábal, řeší zarůs-
tající nehty – orthonyxie, úpravu zhrubě-
lých nehtů, úpravu mykotických nehtů –
rychlejší léčba onychomykózy ve spoluprá-
ci s lékařem. Pravidelné ošetření hyper-
keratóz v místech velkého tlaku u diabeti-
ků pomáhá předcházet vzniku ulcerací.
Dobrá pedikérka provádí i edukaci v péči
o pokožku nohou dle daných problémů,
v obouvání a výběru obuvi, v hygienické
péči o nohy a ke vhodnosti korekčních po-
můcek. Další část přednášky byla věnová-
na přístrojové pedikúře a řešení problé-
mů se zarůstajícími nehty.

Léčba diabetické nohy
Již tradičně s novinkami v léčbě diabetické
nohy vystoupil Miroslav Koliba. V rámci
své přednášky Léčba diabetické nohy – ak-
tuality za rok 2022 uvedl, že v celosvěto-
vém měřítku přijde každých 30 sekund di-
abetik o nohu. Věnoval se syndromu diabe-
tické nohy, prevenci, diagnostice a terapii.
K tomu samozřejmě patří i vhodná obuv
pro diabetiky. Uvedl, že je nutné posílení

pozice prevence preventivní pedikúry, posí-
lení pozice řádného screeningu (PL, int),
rozšíření předpisu pomůcek (stélky/boty),
rozšíření moderních léčebných možností
a využití nových metod vyšetření a léčby
neuropatie. Byly uvedeny také některé ka-
zuistiky při využití MOIST konceptu a kyslíku
v hojení ran u diabetiků. 
Poslední přednášku s názvem Požadavky
na komfortní obuv vhodnou pro diabetiky
měl Michal Špaček z IS Trading s.r.o., 
Trnava a PFI, Pirmasens. Systematicky
uvedl, jaká jsou klíčová rozhodnutí krok po
kroku, aby obuv byla vhodná pro diabetic-
kého pacienta. Mělo by se vždy při výběru
kopyta vycházet ze statistického měření
nohou. Důležitá je podešev a stélka, což
jsou klíčové prvky pro tlumení, stabilitu
a chůzi. Věnoval se i dalším součástem
obuvi jako jsou tužinky a opatky, polstrová-
ní a bandáže, které mohou škodit, střihu
obuvi, podšívce, která by měla být beze-
švá, resp. nesmí na ní být žádné hrubé
švy, které mohou způsobit otlaky apod.
Jako řešení navrhuje fotograficky doku-
mentovat dobré a špatné efekty profylak-
tické obuvi a vytvořit širokou veřejnou
anonymní databázi. Pak by bylo možné
zdokonalit existující návod na postup při
vývoji takové obuvi. Je nutné také inovovat
pravidelně normu, která bude vyžadovat
a testovat požadovaný efekt. Jedině tak
můžeme dopřát diabetikům pravidelné
zkvalitňování účinku profylaktické obuvi.
Po ukončení sympozia obdrželi účastníci
certifikát o jeho absolvování a rovněž si
mohli až do 18.00 prohlédnout veletržní
prostory, kde se v pavilonu P konaly vele-
trhy Styl a Kabo. Jelikož se na veletrhu
Kabo v poslední době vystavuje nejen
módní, ale i komfortní a pohodlná obuv, zí-
skali přehled o výrobcích a dodavatelích
této obuvi a měli možnost si ji objednat do
svých pedikérských salonů či podiatric-
kých ordinací. 

PhDr. Vlasta Mayerová, 
Česká obuvnická a kožedělná asociace

(ČOKA)
Foto: ČOKA a Pixabay.com

MUDr. Koliba – zahájení Joshua Frána – přednáška
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Praha – Jakkoliv začátek letošního roku
v tuzemském textilním a oděvním malo-
obchodě vypadal na první pohled fa-
mózně, odborníci varovali, že s dalšími
měsíci může přijít srážka s realitou.
A opravdu: Již v květnu se tržby dosta-
ly v meziročním srovnání do minusu,
kde zůstaly, s výjimkou června, i v létě.
V dalších řádcích se pokusíme vysvět-
lit, jaké jsou příčiny tohoto poklesu.

Časopis Svět textilu & obuvi získává pravi-
delně údaje o výši tržeb od členů svého
test-klubu. Máme tak hlášení od více než
stovky obchodníků z branže. Vývoj tržeb
zveřejňujeme anonymně a vždy v porovná-
ní se stejným obdobím předcházejícího
roku. Pokud budete mít zájem připojit se,
budeme rádi. Stačí jen napsat na redakč-
ní e-mail: redakce@textil-obuv.cz.

1. čtvrtletí: nebývalý nástup
Jak jsme psali již v předcházejících vydá-
ních našeho časopisu, tržby za textil a odě-
vy patřily v prvním čtvrtletí 2022 k tahou-
nům tuzemského trhu. V prvním čtvrtletí
stouply tržby obchodníkům v naší branži
o neuvěřitelných 190 %. Na první pohled
fantastické číslo, že? Vypadá to skvěle! Až
na to, že v lednu, únoru a březnu 2022 se
tržby porovnávaly s tržbami stejných měsí-
ců roku 2021. A právě v této době byly lo-
ni textilní a oděvní obchody (ostatně, nejen
ty...) v důsledku koronavirových opatření
vlády uzavřeny! Takže porovnání pod tímto
zorným úhlem je jen matematické cvičení,
které o ničem nevypovídá... 

Pravda se ukazuje
Ze stejného důvodu se výsledek dubna
(+180 %) jeví rovněž jen jako číslo. A tak
první opravdové porovnání meziročních
tržeb se projevilo až v květnu. V květnu
2021 byly totiž obchody již otevřeny, a tak
se letos daly posuzovat srovnatelná čísla.
A ačkoliv se letos v květnu dobře prodáva-
ly jak dámské oděvy, tak i pánská separát-
ní saka a kalhoty, obchodníci nebyli s trž-
bami příliš spokojeni. „Úrovně předcovido-
vého stavu se v našem obchodě ani nepři-
bližujeme,“ napsal nám obchodník s oděvy
z Plzně. A obdobně se vyjádřili jeho kole-
gové z Prahy, Brna či Olomouce. Nakonec
tržby v květnu skončily v meziročním srov-
nání s poklesem o 5 %!
O něco příznivější zprávy nám posílali ob-
chodníci z branže za červen. Podle vy -
jádření řady z nich bylo poznat, že se Češi
těší na dovolenou v létě u moře, kam
v posledních dvou letech buď nesměli,
anebo sami kvůli obavám z covidu nechtě-
li vycestovat. Dobře se tak prodávalo „do-

volenkové“ zboží, jako plavky, osušky, po-
krývky hlavy a také dámské šaty a volno-
časové pánské kalhoty. V důsledku toho
v červnu stouply tržby v meziročním srov-
nání o 3 %!

Prázdniny pokračovaly s minusem
Kdo z obchodníků se domníval, že v čer-
venci a v srpnu se tržby zase dostanou
v meziročním srovnání do plusu, byl prů-
během letošních prázdninových měsíců
zklamán. Ačkoliv zájem o typicky letní zbo-
ží byl, přeci jenom zdražování všeho – od
energií počínaje, přes pohonné hmoty
a služby až po zboží ve všech obchodech
konče – přimělo zákazníky šetřit. A jak
známo, v době nouze se nejvíce šetří
u zbytných výrobků, a mezi ty patří právě
oděvy a textil. „Zájem o zboží v našem ob-
chodě byl celkem slušný, avšak ve srovná-
ní s dobou předcovidovou to bylo letos
v červenci slabší. O to o dost...,“ napsala
nám majitelka obchodu v Ústí nad La-
bem. Obdobně se vyjadřovali i obchodníci
z dalších měst České republiky. Nakonec
červenec skončil v meziročním srovnání
s výsledkem -6 %. 
„Vyšší zájem, než loni měli v červenci spo-
třebitelé pouze o farmaceutické a zdra-
votnické zboží, v ostatních typech prode-
jen se tržby snížily. Tržby ve specializova-
ných prodejnách s počítačovým a komuni-

kačním zařízením klesly o 15,1 %, s vý-
robky pro domácnost o 12,0 %, s výrob-
ky pro kulturu, sport a rekreaci o 9,6 %,
s oděvy a obuví o 6,4 % a s kosmetickými
a toaletními výrobky o 1,0 %. Naopak
růst tržeb vykázaly prodejny s farmaceu-
tickým a zdravotnickým zbožím o 1,8 %.
Prodejcům potravin se ve specializova-
ných prodejnách tržby snížily o 7,9 %
a v nespecializovaných prodejnách s pře-
vahou potravin o 4,9 %,“ dodává Marie
Boušková, ředitelka odboru statistiky ob-
chodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu
a životního prostředí Českého statistické-
ho úřadu. Jistou zajímavostí je, že Inter-
netové a zásilkové obchody zaznamenaly
v červenci již sedmý měsíc v řadě pokles
prodeje. Bylo to konkrétně o 5,9 %. Přes-
to je jejich pozice daleko pevnější než v do-
bě před covidem. 
Velmi podobně skončily tržby v textilním
a oděvním maloobchodě v srpnu. Také
zde přišlo dost e-mailů od členů našeho
test-klubu, kde si obchodníci stěžovali na
menší zájem lidí. A jako hlavní důvod uvá-
děli obavy z inflace a stále rychlejšího růs-
tu cen. Nakonec srpen skončil v meziroč-
ním srovnání s -5 %.
Jak dopadly tržby v září a říjnu? O tom se
dočtete v dalším vydání odborného časo-
pisu Svět textilu & obuvi, které vyjde po-
čátkem prosince 2022. 

Tržby textilního maloobchodu za leden až srpen 2022 

LÉTO ZA MOC NESTÁLO

Tržby textilního maloobchodu za leden–srpen 2022
(v porovnání se stejným obdobím roku 2021)

1. pololetí: +125 % Zdroj: Svět textilu & obuvi

Foto: Pixabay
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„V roce 2019 jsme měli obrat 60 mi-
lionů korun, v roce 2021 to bylo
100 milionů korun, v roce 2022 už
135 milionů korun, kdy jsme prodali
přes 700 000 kusů spodního prád-
la. Rosteme tedy stabilně, daří se
nám zvyšovat podíl na trhu zejména
v České republice, částečně úspěšní
jsme i v zahraničí. Expanzi v zahrani-
čí však chceme aktuálně významně
nastartovat, a proto jsme se roz-
hodli pro změnu naší dosavadní
strategie, a tou je vstup investora,“
říká Ruslan Skopal, CEO a spoluma-
jitel Trenýrkárna.cz a dodává: „Zá-
kladním kamenem je mix nabídky
dražších, průměrně drahých i ceno-
vě nejdostupnějších značek, zejména ze
zahraničí, v kombinaci s vlastní značkou
Styx. Její produkty jsou stoprocentně navr-
hovány a vyráběny v České republice, jde
o špičkové oblečení z kvalitních materiálů.
V roce 2021 vyrobily naše švadleny
300 000 kusů produktů značky Styx, kte-
ré se podílely na tržbách Trenýrkárna.cz
35 miliony korun.“
„V našem zájmu o vstup do této firmy hrál
důležitou roli fakt, že významnou součástí
Trenýrkárna.cz je česká značka vyráběná
v České republice. Toto partnerství pro
nás představuje typ investice, který aktiv-
ně vyhledáváme – perspektivní podnikate-

lé, kteří vybudovali stabilní a ziskový by-
znys s jasnou konkurenční výhodou a hle-
dají kapitál pro skokový růst, který je pod-
ložen jasnou vizí, jak ho dosáhnout. Po-
dobné partnerství nám dávají možnost
podpořit české podnikatelé i v expanzi
v zahraničí, ale zároveň být schopní za-
chovat přidanou hodnotu doma,“ říká Sla-
vomír Pavlíček, partner investiční skupiny
SPM a dodává: „Podobná spolupráce mů-
že fungovat i proto, že hlavní motivací je
posunout společnost výrazně dál nejen
v krátkém období tradičních fondů, ale
i v delším horizontu, jelikož SPM není
partnerem jen na tři až pět let, ale je sta-

bilním partnerem, který preferuje dlouho-
dobou spolupráci. Proto jsme připraveni
toto partnerství akcelerovat financováním
dalších příležitostí a investic, a to buď or-
ganických, plynoucích z již zaběhlého by-
znysu, nebo i akvizičních, které přinesou
posun společnosti.“

Nejen pro muže
Česká značka Styx, kterou 100%
vlastní Trenýrkárna.cz, respektive
společnost a právní subjekt Dani-
Darx, s.r.o., se od počátku svého
založení zaměřovala především na
pánské trenýrky, postupně přidala
boxerky. V loňském roce rozšířila
sortiment trenýrek také o modely
pro ženy a děti. Pro ženy připravila
kolekci sportovních podprsenek
a kalhotek, pro děti pak kolekci tre-
nýrek a boxerek. Kromě rozšířené
nabídky spodního prádla nově zača-
la vyrábět také pyžama nebo župa-
ny. Poslední novinkou je posílení
portfolia pro ženy o krajkové spodní

prádlo a další druhy kalhotek a podprse-
nek. Velkou výhodou produktů Styx je, že
veškerý sortiment vyrábí firma v České
republice, takže má absolutní kontrolu
nad kvalitou materiálů i zpracování ve
všech fázích výroby. Před uvedením do
prodeje je pak každý jednotlivý vyrobený
kus ještě pečlivě kontrolován ručně.
Všechny produkty značky Styx jsou k do-
stání v kamenných prodejnách Trenýrkár-
na.cz a na e-shopech. Trenýrkárna.cz pak
prodává dalších více než 60 značek spod-
ního prádla. Právním subjektem značek
Trenýrkárna.cz a Styx je společnosti Dani-
Darx, s.r.o.

Rhm Praha – Britská módní značka
Cos mění svou strategii a vedle malo-
obchodu se začíná nově soustředit ta-
ké na velkoobchodní prodej. Uzavřením
spolupráce se třemi světoznámými ob-
chodníky tak rozšiřuje své pole působ-
nosti ve Spojených státech a Evropě.

Značka Cos, která spadá pod švédský
módní koncern H&M Group, je chara-
kteristická svou nabídkou nadčasových
základních kousků a minimalistickým de-
signem kolekcí. V rámci strategie růstu
přistoupila na nový formát a nově tak za-
čala spolupracovat se třemi maloob-
chodními prodejci: americkým řetězcem
obchodních domů Nordstrom, italským
online prodejcem Yoox, pod kterého spa-
dá například e-shop Net-a-Porter a ně-

meckým řetězcem obchodních domů
Breuninger. Od těchto spoluprací si
značka slibuje oslovení nových i stávají-
cích zákazníků, a to mimo své vlastní dis-
tribuční kanály. Oděvy značky se budou
prodávat jak v kamenných obchodech,
tak online. Výkonná ředitelka společnosti
Cos, Lea Rytz, se vyjádřila, že byla ex-
panze do velkoobchodu tématem již ně-
jakou dobu, ale teprve nyní nastala ta
správná chvíle pro její realizaci.
V září byl spuštěn prodej prostřednic-
tvím Nordstrom ve Spojených státech
a online. Zahájen byl také prodej na onli-
ne kanálech společnosti Yoox. Začátkem
října byla spuštěna spolupráce s Breu-
ninger, kde jsou produkty značky Cos ke
koupi online, a to v Německu, Švýcar-
sku, Rakousku a Polsku.

Trenýrkárna.cz

NOVÝ INVESTOR PODPOŘÍ RŮST

Značka Cos

SPOLUPRÁCE S VELKOOBCHODNÍMI PRODEJCI

Praha – Největší tuzemský e-shop s pánským spodním prádlem Trenýrkárna.cz,
která také vyrábí a prodává vlastní produkty pod značkou Styx, zažívá poslední 
roky organický růst. Majitelé Ruslan Skopal a Adam Rožánek se nyní ale rozhodli
tento růst masivně podpořit a poprvé od založení firmy využít finanční injekce in-
vestora. Tím je česká investiční skupina SPM, založena Slavomírem Pavlíčkem
a Markem Španělem, která své investice aktivně směřuje do vytváření partnerství
s ambiciózními českými podnikateli s prokázanými výsledky.
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Adam Rožánek a Ruslan Skopal,
spulomajitelé Styx a Trenýrkárna.cz
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PRODEJ

Na základě výsledků za první polovinu roku
2022 dosáhly tržby v běžných cenách
v textilním a oděvním průmyslu (dále jen
TOP) 31,8 mld. Kč. Z toho 27,1 mld. Kč
v textilním sektoru a 4,7 mld. Kč v oděv-
ním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb
v TOP o 17,9 % ve srovnání s první polovi-
nou roku 2021. Na tomto se podílí textilní
průmysl navýšením tržeb o 18,2 %, oděv-
ní průmysl pak zvýšením tržeb o 16,7 %.

ZAMĚSTNANOST

Zaměstnanost, měřená průměrným poč-
tem zaměstnaných osob v organizacích
s 20 a více pracovníky, dosáhla za první
polovinou roku 2021 v TOP úrovně
27 700 zaměstnaných osob, což předsta-
vuje pokles o 0,4 % oproti první polovině
roku 2021. Zaměstnanost v textilním prů-
myslu zaznamenala pokles na 18 500 za-
městnaných osob, to je o 0,1 % méně
oproti první polovině roku 2021. Oděvní
průmysl také zaznamenal pokles počtu za-

městnaných osob na 9 200, což je o 1 %
méně než v první polovině roku 2021.

MZDOVÝ VÝVOJ

Průměrná měsíční mzda v celém TOP do-
sáhla za první polovinu roku 2022 hodnoty
27 800 Kč, což představuje růst o 8,5 %
oproti první polovině roku 2021. V textil-
ním průmyslu mzda dosáhla 30 300 Kč
a tato hodnota je přibližně o 7 400 Kč vyš-
ší než v oděvním průmyslu.

PRODUKTIVITA
PRÁCE

Produktivita, měřená objemem tržeb
(v běžných cenách) na pracovníka za rok,
dosáhla za první polovinu roku 2022 vý-
razně vyšší hodnoty v textilním průmyslu
(2,93 mil. Kč/pracovník/rok) než v oděv-
ním (1,02 mil. Kč/pracovník/rok). V me-
ziročním srovnání se v textilním sektoru
tato produktivita navýšila o 18,2 % oproti
první polovině roku 2021. V oděvním sek-
toru pak došlo k růstu produktivity

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu 
za první polovinu roku 2022

TRŽBY OSTŘE STOUPAJÍ

Dovoz a vývoz textilního a oděvního zboží za 1. pol. 2022 a 2021 (mld. Kč)

Tržby za 1. pol. 2022
oproti 1. pol. 2021, 
běžné ceny

Textil ▲ +18,2 %
Oděv ▲ +16,7 %
TOP ▲ +17,9 %

Zaměstnanost za 1. pol. 2022
oproti 1. pol. 2021

Textil ▼ -0,1 %
Oděv ▼ -1,0 %
TOP ▼ -0,4 %

Mzdový vývoj za 1. pol. 2022
oproti 1. pol. 2021

Textil ▲ +6,6 %
Oděv ▲ +13,4 %
TOP ▲ +8,5 %

Produktivita práce za 1. pol. 2022
oproti 1. pol. 2021,
běžné ceny

Textil ▲ +18,2 %
Oděv ▲ +17,9 %

Zahraniční obchod za 1. pol. 2022
oproti 1. pol. 2021
Vývoz

Textil ▲ +11,7 %
Oděv ▲ +7,3 %
TOP ▲ +9,6 %

Dovoz
Textil ▲ +3,5 %
Oděv ▲ +15,1 %
TOP ▲ +10,0 %

Praha – Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za první pololetí letošního roku na rovní pohled těší odborníky z bran-
že: Tržby ostře stouply v meziročním srovnání o 17,9 %! Co za tím stojí se mj. dočtete v následujícím textu, který Svět textilu
& obuvi získal od Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) České republiky. 

28
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o 17,9 % v porovnání s první polovinou
roku 2021.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Vývoz textilního a oděvního zboží za první
polovinou roku 2021 stoupl oproti první
polovině roku 2021 o 9,6 %. Z čehož vý-
voz textilního zboží zaznamenal růst
o 11,7 % a oděvní zboží o 7,3 %. V přípa-
dě dovozů došlo u textilního zboží k růstu
o 3,5 %, u oděvního zboží se pak dovoz
zvýšil o 15,1 %. Oděvní průmysl si pak
i nadále udržel zápornou bilanci zahranič-
ního obchodu. Oproti tomu bilance textilní-
ho průmyslu se znovu dostala do kladných
hodnot. Celková bilance textilního a oděv-
ního průmyslu je však i tak záporná.

CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním
průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci
v první polovině roce 2022 dosáhl
31,8 mld. Kč, což oproti první polovině
2021 znamená růst o 17,9 %. Na navyšo-
vání tržeb se významnou měrou podílel jed-
nak konec opatření souvisejících s rozšíře-
ním koronavirové nákazy a s ní související-
mi poruchami globálního trhu, jednak, a to
významnější měrou, růst cen energií a dal-
ších výrobních nákladů, které se promítly
do cen výrobků. V celém odvětví došlo
v tomto období k úbytku počtu zaměstnan-
ců o 0,4 %, který však nebyl již tak velký ja-
ko v předchozím období, jehož hlavní příči-
na byla v dopadech pandemie. A vzhledem
k velmi nízké nezaměstnanosti a konku-
renčním tlakům na trhu práce vzrostla
mzda výrazně v oděvním průmyslu, a to
o celých 13,4 %. Průměrná tržba na za-
městnance v textilním průmyslu pak vzrost-
la o 18,2 %, což je více než růst samot-
ných tržeb, u oděvního průmyslu tržby na
zaměstnance rostly méně, a to o 17,9 %.
V zahraničním obchodu textilním a oděvním
zbožím došlo k významnému oživení export-
ní aktivity, a to o 9,6 %. Celková obchodní
bilance u oděvního zboží zůstává dlouhodo-
bě v záporných v hodnotách, u textilního
zboží je obchodní bilance kladná.

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

Průměrný počet zaměstnaných osob

Průměrná měsíční mzda (Kč)

Produktivita práce (průměrná měsíční tržba na 1 zaměstnance, běžné ceny, Kč)

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOKIlustrační foto: Pixabay
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Brno – Udržitelnost a cirkulární ekono-
mika, zpracování odpadů v textilním
oboru, ale i správné značení textilu
a jeho následná šetrná údržba jsou té-
mata, která rezonují v celém textilním
oboru. A právě na ně se zaměřil mezi-
národní vzdělávací projekt Erasmus+
Modisto (2020-1-ES01-KA202-
081939), který řešil Textilní zkušební
ústav (TZÚ) v Brně.

Textilní a oděvní produkce patří mezi nej-
globalizovanější výroby. I přes dlouhodobě
prováděná opatření a inovace směřující ke
snižování jejich eko-toxikologických rizik

v minulém období patří T&C stále mezi
zpracovatelské obory s nejvážnějším nega-
tivním ekologickým dopadem. Přispívá k to-
mu také fakt, že textilie patří historicky
k nejrozšířenější komoditě spotřebního tr-
hu – díky své módnosti a atraktivitě dnes
posilované i (multi)funkčními efekty posky-
tujícími komfort a bezpečnost. Jsme svěd-
ky masivního nárůstu pronikání textilu do
nových uživatelských oborů u rostoucích
objemů technických textilií (B2B).

Dopady na životní prostředí
Z těchto důvodů Evropská komise zařadi-
la textilní průmysl mezi prioritní odvětví
pro tvorbu opatření k docílení pozitivních

dopadů na životní prostředí. Počítá se
při tom, že právě široké zastoupení texti-
lií na spotřebním trhu bude přispívat
k pozitivnímu vnímání celého přechodu
od lineárního modelu produktových ře-
tězců k cirkulárnímu. Současný způsob
výroby a spotřeby textilu staví na nadále
neúnosném růstu spotřeby vstupních
materiálů (u textilu charakterizovaným
dlouhodobým růstem spotřeby vláken
o 3 % ročně na současných cca 110 mi-
lionů tun). Proto je třeba se přesunout
k efektivnímu hospodaření v dlouhodo-
bých uzavřených systémech cirkulární
ekonomiky, která zohledňuje i oblast sni-
žování produkce odpadů a jejich navrace-
ní jejich významné části zpět mezi surovi-
nové vstupy.
V rámci projektu Modisto vznikl e-kurz
(erudire.it) se čtyřmi vzdělávacími moduly
zaměřenými na principy ekodesignu, udr-
žitelné materiály pro textilní a oděvní výro-
bu, eko-labelling a certifikace a také krité-
ria udržitelnosti a cirkulární ekonomie.
Součástí vzdělávacích a učebních podkla-
dů jsou i tzv. Practical cases, které učite-
lům poslouží jako podklady pro zadávání
a hodnocení samostatných studentských
prací.

Mise do textilních škol 
Abychom informace o projektu a jeho té-
matech přiblížili studentům středních
škol, zorganizovali jsme dvě „mise“ do
dvou středních textilních škol, v Brně a Li-
berci. Lektorky Ladislava Zaklová a Olga
Chybová připravily pro studenty prvních
dvou ročníků studia dvě přednášky na té-
ma Značení a šetrná údržba textilu a Eko-
design a recyklace. Obě přednášky byly

Modisto 

EKODESIGN, RECYKLACE,
ŠETRNÁ ÚDRŽBA
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pojaty prakticky a co nejvíce zohlednit
každodenní život a také budoucí praxi stu-
dentů jako potenciálních návrhářů. Přes
počáteční ostych a také drobnou teorii se
studenty podařilo dostat do diskuze a po-
vídat si s nimi o tom, jak oblečení nakupu-
jí, kde nakupují, jak často, zda o tom pře-
mýšlí. Největší zájem asi vyvolala část
přednášky o tom, jak „udržitelně“ se cho-
vají velké obchodní řetězce, které jsou ve
velké oblibě právě u mladých lidí. Cílem
obou akcí, ale i celého projektu Modisto
je a bude to, aby se mladá, nastupující
generace oděvních a textilních designerů

zamýšlela nad svými návrhy zejména
z pohledu udržitelnosti a šetrnému pří-
stupu k životnímu prostředí. Projekt se-
znamuje s různými přístupy k těmto té-
matům – od Zero Waste Design, přes
používané materiály až po šetrnou péči,
která je často opomíjena. 
Projekt Modisto umožnil seznámit stu-
denty s aktuálními tématy spojenými
s nadspotřebou textilních výrobků, stejně
jako s problémy se vznikajícím množ-
stvím textilního odpadu. Tato spolupráce
také odhalila, že se odborné textilní škol-
ství nezabývá značením textilu a jeho

údržbou, což skýtá příležitost pro další
společné aktivity. 
Projekt Modisto je unikátní také tím, že
přináší na jednom místě seskupené infor-
mace, které jsou zdarma dostupné široké
odborné veřejnosti. To v praxi znamená,
že kdokoliv má zájem si doplnit odborný
přehled o nastupujících trendech, má
možnost se zaregistrovat a plně využít
dvouletého úsilí odborníků ze čtyř Evrop-
ských zemí. 
Pro registraci na portál využijte odkaz
uvedený na této dvoustraně. 

Foto: TZÚ

inzerce
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Zlín – Vážení čtenáři časopisu Svět tex-
tilu & obuvi, rozhodli jsme se vás zá-
bavnou, ale zároveň i poučnou formou
seznámit letos se základními poznatky,
týkajícími se vývoje a růstu nohy, zákla-
dů anatomie nohy, poznání svých nohou
a měření nohou. Jak jsme vám slíbili,
slabikář obouvání bude vycházet na po-
kračování až do konce roku 2022 a vě-
říme, že se pobavíte i poučíte. V tomto
čísle tedy vychází již pátý díl našeho
„botopisu“ a budeme se věnovat zejmé-
na dětské obuvi. 

Obuv sehrává ve vztahu k bipedální loko-
moci člověka důležitou funkci. Nejdůleži-
tějším úkolem obuvi je ochránit nohu před
nepříznivými vlivy vnějšího prostředí a pod-
porovat její základní fyziologické funkce ja-
ko jsou stání, chůze a běh. Obuv může
rovněž zajistit částečnou eliminaci vroze-
ných nebo získaných vad nohou, nebo na-
opak podílet se na jejich vzniku. Obuv mů-
že napomáhat, ale i omezovat fyziologické
funkce nohou. Neméně důležitou funkcí
obuvi je i estetické uspokojení člověka.
Aby bylo vytvořeno pro nohu v obuvi pro-
středí, které ji co nejméně poškozuje, je
nutno respektovat určité konstrukční
a zdravotnicko-hygienické zásady. První
zásady správné obuvi publikovat již v roce
1781 významný holandský přírodovědec
a lékař Petr Camper (1722–1789) ve
svém díle O nejlepším tvaru obuvi, které
uvedl citátem Horácia: „Ve velké obuvi no-
ha klouže, v malé tlačí.“ Některé jeho po-
znatky jsou platné dodnes, jiné jsou již po-
chopitelně dávno překonány. 

Z dlouholeté spolupráce lékařů s obuvnic-
kými techniky a odborníky vyplynuly určité
základní požadavky na obuv, tzv. minimální
lékařské požadavky, které jsou platné pro
obuv všech věkových skupin a v různých
obměnách prakticky ve všech zemích s vy-
spělým obuvnickým průmyslem. Zejména
je však důležité dodržovat tyto zásady při
výrobě obuvi dětské:

1. Dostatečný prostor obuvi, hlavně v její
prstové části.

2. Dokonalá flexibilita obuvi, hlavně v mís-
tě prstních (metatarsophalangeálních)
kloubů nohy. 

3. Úměrná výška podpatku.
4. Vybočené (varosní) nebo kolmé posta-

vení patní části kopyta.
5. Pevný a dostatečně dlouhý opatek.
6. Anatomicky správně modelovaný svr-

šek obuvi 
7. Vyhovující materiál z hlediska hygienic-

ko-zdravotnického (biologická inertnost
výluhů z materiálů a přípravků použi-
tých při výrobě obuvi, zajištění optimál-
ního vlhkostního a teplotního režimu –
mikroklima, měkkost, možnost dokona-
lé mechanické a chemické očisty).

8. Tlumení nášlapných sil spodkovým
provedením.

9. Malá (resp. přiměřená) hmotnost obuvi.

1. Dostatečný prostor obuvi,
hlavně v její prstové části

Vnitřní tvar obuvi by měl co nevíce odpoví-
dat přirozenému tvaru nohou uživatelů.
Zvláště dětská obuv, ale i a obuv pro celo-
denní nošení pro dospělé by měla mít do-

statečně prostornou špičku (kulatou nebo
v přirozeném tvaru prstů), která poskytu-
je dostatek místa pro prsty. Čím rovnější
je vnitřní hrana obuvi, tím lépe, neboť pa-
lec je v přirozené poloze a není tlačený
k ostatním prstům. Vyvarujme se při ná-
kupu obuvi pro celodenní nošení, sport
a do práce módní špičaté obuvi, neboť
způsobuje deformity prstů (vbočený pa-
lec, vybočený malík, popř. kladívkové prs-
ty). Rovněž nášlapná část obuvi (stélka)
musí mít tvar a proporce odpovídající tva-
ru nohy uživatele.
Obuv musí být rovněž správné délky, tzn.
že musí mít vpředu před prsty volný pro-
stor, jemuž se říká nadměrek. U dospě-
lých slouží nadměrek k volnému pohybu
prstů při prodloužení nohy za chůze. Měl
by být minimálně 1 cm dlouhý. U dětí nad-
měrek slouží z poloviny pro volný pohyb
prstů při prodloužení nohy za chůze
a z poloviny jako rezerva pro růst nohou.
Proto se u dětské obuvi doporučuje nad-
měrek 12 až 15 mm dlouhý.

2. Dokonalá ohebnost (flexibilita)
obuvi v její prstové části

V místě, kde se noha při chůzi ohýbá (tj.
v oblasti prstních kloubů) musí být obuv
co nejohebnější. Obuv, hlavně pro nejmen-
ší děti musí tzv. jít s nohou a spolupraco-
vat s ní. Tuhá a nepoddajná obuv zvyšuje
únavu a narušuje pohodlí chůze a zdravý
vývoj nohou a může způsobit kostní vý-
růstky na nártu (exostosy). Ohebnost (fle-
xibilitu) ovlivňuje jak druh použitého vrcho-
vého materiálu a střihové řešení, tak ze-
jména druh, tloušťka a tuhost podešve.

Malá rukověť nohozpytná se stručnými základy botopisu

SLABIKÁŘ OBOUVÁNÍ V
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Čím silnější je podešev, tím je obuv tužší.
Doporučujeme ještě v prodejně vyzkou-
šet, jaký odpor klade bota při ohybu špič-
ky směrem k nártu. 
Stále se bohužel setkáváme s velmi tvr-
dou a tuhou obuví, nevyjímaje dětskou
obuv. Malé dítě má obvykle malou těles-
nou hmotnost a bohužel není neobvyklé,
že některá dětská obuv vyžaduje na ohnu-
tí větší sílu, než dítě samo váží.

3. Úměrná 
výška podpatku

Nadměrné nošení obuvi s příliš vysokými
podpatky a špičatými špičkami způsobuje
nejen onemocnění nohou (otlaky, mozoly,
kuří oka, vbočený palec – hallux valgus, vy-
bočený malík, kladívkovité prsty, příčně
plochá noha aj.), ale i zkrácení Achillovy
šlachy, problémy s krevním zásobením
dolních končetin a bolesti páteře.
Výška podpatku se musí řídit podle věku
a účelovosti obuvi. Doporučovaná výška
podpatku u pánské obuvi by neměla pře-
sáhnout hodnotu 25 mm. Dámská obuv
pro celodenní nošení by neměla mít pod-
patky vyšší než 30–40 mm. Podpatky
u dětské obuvi nemusí být žádné, případ-
ně musí být co nejnižší s velkou nášlapnou
plochu pro udržení stability dítěte. Výška
podpatku pro nejmenší děti by neměla být
větší než 5 mm, u obuvi pro starší děti by
neměla přesáhnout hodnotu 25 mm.
Obuv s vysokými štíhlými podpatky pro dě-
ti, ale ani pro dospívající mládež zásadně
nedoporučujeme.

4. Pevný a dostatečně 
dlouhý opatek

Noha v obuvi musí být dokonale fixována.
Nesmí docházet k nežádoucím bočním po-
hybům patní části nohy. Proto každá obuv
uzavřených střihů, zvláště dětská, spor-
tovní, obuv pro celodenní nošení a pracov-
ní, musí mít dostatečně pevný, vysoký
a dlouhý opatek (tj. vnitřní dílec v patní čás-
ti svršku obuvi). S absencí opatku, nebo
s opatkem z příliš měkkého materiálu se
velmi často setkáváme především u levné
dovozové obuvi. Také tzv. barefoot obuv se
vyznačuje absencí opatku, avšak tato obuv
by neměla být používána pro běžné nošení
na tvrdých površích, ale hlavně v přírodě
na tzv. 3D povrchu. Tvar opatku musí od-
povídat anatomickému tvaru paty, aby pří-
liš netlačil na patu nebo naopak, aby obuv
neklouzala z paty při chůzi. 

5. Varosní nebo kolmé postavení
patní části obuvi

Postavení paty obuvi má být kolmé k pod-
ložce nebo jen mírně vybočené (varosní).
Toto postavení zajišťuje rovnoměrné na-
pětí svalů nohy, správné uspořádání klen-
by nožní a brání přetížení jednotlivých ob-
louků klenby. Vbočené (valgosní) postave-
ní patní části obuvi způsobuje zatížení

vnitřní podélné klenby a může vést ke vzni-
ku ploché nohy.

6. Anatomicky správně
modelovaný svršek obuvi

Na střihu svršku obuvi jsou nejvíce viditel-
né vlivy módy. Proto velmi často, ve snaze
přijít na trh s novým originálním střihovým
řešením, vznikají možnosti poškození no-
hou nevhodně umístěnými švy, nepropor-
cionální bandáží apod.
Vhodný střih svršku obuvi zajišťuje dobrou
fixaci nohy v obuvi, neboť drží pevně nohu
proti opatku a brání posunu nohy v obuvi.
Pro děti doporučujeme obuv šněrovací,
popřípadě uzavíranou páskem na sponu
či suchý zip. Obuv mokasínového nebo lo-
dičkového střihu je nevhodná zvláště pro
malé děti. V nejmenších velikostních sku-
pinách (skupina vel. 0) nabízejte obuv vý-
hradně kotníčkového střihu (tzv. capáčky). 
Také pro dospělé se zdravotními potížemi
nohou doporučujeme rovněž obuv na šně-
rování, sponu, zip, či velcro uzávěr
a upřednostňujeme derbový střih oproti

nártovému. Příčinou diskomfortu a nepří-
jemného tlaku na nohu může být také
obuv, která má spojovací švy na svršku
umístěny v oblasti lokalizace palcového
a malíkového kloubu, zřasenou podšívku,
nezkosené okraje dílců, nevhodně umístě-
né spony a ozdoby apod.

7. Vyhovující 
materiál 

Z pohledu komfortnosti a příznivého mi-
kroklima v obuvi dáváme přednost obuvi,
která je vyrobena z přírodních materiálů
(useň, textil), které jsou měkké, prodyšné
a absorbují vlhkost. Nejdůležitější jejich
vlastností je, že se přizpůsobí anatomic-
kému tvaru nohy. Je dokázáno, že poro-
mery, koženky a plasty jsou neprodyšné,
během nošení si stále zachovávají své pů-
vodní rozměry a nepřizpůsobí se tvaru no-
hy uživatele a tlačí, zvláště při zvětšení ob-
jemů nohou vlivem únavy a tepla. V obuvi
ze syntetických materiálů vzniká rovněž
nepříznivé klima uvnitř obuvi – hromadí se
vlhkost, zvyšuje nebo se snižuje teplota.

Nevhodný tvar dětské obuvi Správný tvar dětské obuvi

Nadměrek v obuvi



Svět textilu & obuvi Slabikář obouvání

září – říjen 2022

34

Plísně a bakterie ohrožují uživatele a sni-
žují životnost obuvi. Syntetické materiály
můžeme akceptovat pouze u vysoce úče-
lové obuvi určené do vlhkých a chladných
podmínek, přičemž tato obuv musí mít vy-
hovující vnitřní vybavení. 
Nohy se obecně hodně potí, přičemž nej-
větším zdrojem vlhkosti je ploska nohy.
Proto by měla být každá obuv, zvláště pak
obuv uzavřených střihů ve vnitřní nášlap-
né části vybavena stélkou nebo vložkou
z materiálů, které mají dobré absorpční
vlastnosti pro pot a vodní páru.
V současné době se často setkáváme
s obuví vyrobenou s klimamembrány typu
Gore-Tex nebo Sympatex, které mají dob-
ré hygienické vlastnosti. Oba materiály
jsou propustné pro pot ve formě vodní pá-
ry a absolutně nepropustné pro vlhkost
z venku. Tím je noha udržována v suchu
i při velkém fyzickém zatížení a často se
proto používají při výrobě sportovní, dnes
ale i dětské obuvi.
Pokud si nebudete jisti, z jakých materiálů
je obuv vyrobena, zaměřte se značení po-
užitých materiálů tzv. piktogramy. U nás
je tato povinnost značení druhu použitých
materiálů piktogramy dána vyhláškou
MPO č. 265/2000 Sb., kterou se stano-
ví podrobnosti o způsobu označování obu-
vi údaji o materiálech použitých v jejích
hlavních částech.
A ještě další důležitou vlastnost musí obuv
pro nejmenší děti splňovat. Tou je hygienic-
ká nezávadnost materiálů, ze kterých je
obuv vyrobena. To znamená, že materiály,
použité při výrobě obuvi nesmí dráždit ani
senzibilizovat průměrně citlivou a nealer-
gickou lidskou pokožku. To znamená že ne-
smí mít dráždivé účinky na kůži nebo slizni-
ci, nesmí obsahovat patogenní mikroorga-
nismy, musí být odolné vůči působení rozto-
ku modelujícího sliny apod. Rodiče malých
dětí mohou být v tomto ohledu klidní, neboť
o hygienické vlastnosti obuvi (a hraček) pro
kojence a batolata, která se nabízí na na-
šem trhu, je dobře postaráno. Děje se tak
díky zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně

veřejného zdraví a prováděcí vyhlášce
č. 84/2001 Sb., o hygienických požadav-
cích na hračky a výrobky pro děti ve věku
do 3 let v platném znění. Tyto závazné
předpisy uvádějí, že k obuvi pro děti do tří
let (tedy pro velikosti nohy 105–165 mm)
musí být přiloženo od výrobce nebo dovoz-
ce (nebo osoby, která uvádí obuv do oběhu)
prohlášení, které osvědčuje, že obuv splňu-
je hygienické požadavky stanovené uvede-
nou touto vyhláškou.

8. Tlumicí 
vlastnosti obuvi 

Nohy jsou ohrožovány i neustálými tvrdý-
mi dopady na beton, asfalt, dlažbu – to se
časem může projevit opotřebením kostí,
kloubů a kloubních chrupavek dolních kon-
četin a poškozením páteře. Prevencí mů-
že být kvalitní podešev s dobrými tlumicí-
mi vlastnostmi (PUR, EVAC, pryž), pružné
vkládací vložky, podpatěnky a anatomicky
tvarované stélky z pružných materiálů,
které dokonale rozdělují zatížení na celou
plochu nohy a tlumí nárazy při chůzi. Pro-
to opět doporučujeme, než začnete nosit
barefoot obuv a chodit s ní po tvrdých po-
vrších, poraďte se napřed s lékařem, zda
je tato obuv pro vás vhodná. Tato obuv
není schopna tlumit nášlapné síly.

9. Úměrná hmotnost 
obuvi

Často opomíjenou vlastností obuvi je její
hmotnost., což lze dokumentovat častými
stížnostmi zvláště v oblasti pracovní obuvi.
Podle literárních údajů každé navýšení
hmotnosti obuvi o 100 g znamená, že
denně naše nohy zvednou o 1 tunu navíc.
Hmotnost obuvi má být co nejmenší, zvláš-
tě u dětské obuvi, neboť dítě udělá za den
18 000–20 000 kroků. U sportovní obuvi
renomovaných firem je nízká hmotnost
jednou z největších předností.

Výběr obuvi podle účelovosti
K dobrým návykům správného obouvání
patří rovněž správné užívání obuvi podle
účelovosti. Pro celodenní nošení nejsou
vhodné různé typy gumotextilní obuvi (te-
nisky, cvičky, kecky), které jsou určeny ze-
jména pro sport a hry venku. Pro zcela
malé děti se nedoporučuje nosit tenisky
a textilní obuv s pryžovou podešví, neboť
díky dobré adhezi podešve k podložce
sklouzává noha dítěte v obuvi dopředu
(známé díry ve špici), což vede spolu
s teplem, jež se v obuvi tvoří, k poškození
kůže a prstů. Zatímco teplo v usňové obu-
vi se zvýší asi o 10 %, u textilní obuvi
s pryžovou podešví je to cca o 25 %. Pro-
to by tato obuv měla být používána krátko-
době pouze pro sport. Nezbytnou pod-
mínkou zdravého vývoje nohou je rovněž
nošení vhodné přezouvací obuvi doma i ve
školních a předškolních zařízeních. Stejně
tak neprospěje zdraví našich dětí, pokud
je necháme celý den běhat v celogumové
nebo plastové obuvi, která je vhodná
pouze do deště a bláta. Celodenní nošení
obuvi s vysokými podpatky není vhodné
nejen pro děti a mládež, ale ani pro do-
spělé ženy. 

Značka Žirafa – garant zdravotní
nezávadnosti dětské obuvi
V souvislosti s ekonomickými reformami
došlo u nás k výrazným změnám v nabídce
dětské (a nejen dětské) obuvi. Náš trh je
doslova zaplaven levnou, ale mnohdy ne-
kvalitní obuví. Tato obuv má často zásadní
nedostatky v konstrukci, je proporcionálně
a tvarově nevhodná pro nohy našich dětí
a často je vyrobena ze syntetických mate-
riálů bez potřebných hygienických atestů.
Dříve jsme se s tímto zbožím setkávali
pouze na tržištích a v pouličních stáncích.
V současné době se s ním můžeme setkat
i v tzv. kamenných obchodech. Rodiče jsou
pak na rozpacích, jak rozeznat zdravotně
nezávadnou obuv od obuvi, která může
vážně poškodit nohy jejich dítěte. 
Protože si většina rodičů není při výběru
jista, zda nekupuje výrobek pro dítě ne-
vhodný, zavedla Česká obuvnická asociace
dobrovolnou certifikaci nejen u nás vyrobe-
né, ale i k nám dovezené dětské obuvi. Při
posuzování zdravotní nezávadnosti obuvi
působí Komise zdravotně nezávadného
obouvání. Obuv, která úspěšně prošla cer-
tifikačním řízením, odpovídá požadavkům
na ortopedickou a hygienickou nezávad-
nost a bezpečnost při používání, obdrží
certifikát zdravotní nezávadnosti. V prodej-
ně tuto obuv rozpoznáme snadno – je
označena visačkou s logem žirafy a nápi-
sem Zdravotně nezávadná obuv – bota
pro Vaše dítě. 
Nohy nás nosí po celý život. Obouvejme je
a pečujme o ně s láskou, ať nám spolehli-
vě slouží co nejdéle!

RNDr. Pavla Šťastná, Ph.D. 
a PhDr. Vlasta Mayerová

Ilustrační foto: Pixabay.comLogo zdravotně nezávadné dětské obuvi

Noha obutá v obuvi s vysokým
podpatkem a špičatou špičkou – posun
těžiště dopředu a deformace prstů
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Praha – Společnost ManpowerGroup
Česká republika zveřejnila v září výsled-
ky průzkumu ManpowerGroup Index 
trhu práce pro čtvrté čtvrtletí roku
2022. V rámci průzku byla všem
účastníkům vybraného reprezentativní-
ho vzorku 510 zaměstnavatelů v ČR
položena otázka: „Jak očekáváte, že se
změní celkový počet zaměstnanců ve
vaší společnosti v následujícím čtvrtletí
do konce prosince 2022 v porovnání
s aktuálním čtvrtletím?“ 

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
čtvrté čtvrtletí 2022 pokles náborového
optimismu s Čistým indexem trhu práce 11
procentních bodů. 33 % zaměstnavatelů
plánuje do konce roku nabírat, 22 % pro-
pouštět, 41 % nebude dělat žádné změny
a 4 % zatím neví. Podobně jako v dalších
zemích regionu EMEA (Evropa, Střední vý-
chod, Afrika) i zde se očekává zpomalení
růstu trhu práce ve srovnání s předchozím
čtvrtletím. Předpověď pro Českou republiku
poklesla o 10 procentních bodů oproti mi-
nulému čtvrtletí, avšak v meziročním srov-
nání je o jeden procentní bod vyšší. V glo-
bálním hodnocení se ČR umístila na 32.
místě z 41 hodnocených zemí. 
„Optimismus na trhu práce klesá, nicmé-
ně do konce roku plánuje více firem nabí-
rat než propouštět. Oproti minulému
čtvrtletí klesl počet optimistických firem
z 38 na 33 % a vzrostl počet pesimistic-
kých firem ze 17 na 22 %. Výhled se nej-
více zhoršil ve velkých firmách nad 250 za-
městnanců a nejvíce plánují zaměstnava-
telé nabírat v pražském regionu. Na jedné
straně část firem zvyšuje svoji aktivitu
v souvislosti s odezníváním problému spo-
jeným s pandemií covid-19, na straně dru-
hé pozorujeme rostoucí problémy přede-
vším u energeticky náročných provozů,“
řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředi-
telka ManpowerGroup Česká republika. 

Porovnání dle odvětví 
Zaměstnavatelé v sedmi z jedenácti čes -
kých odvětví plánují pro čtvrté čtvrtletí
2022 nárůst náborových aktivit, pokles
predikují ve dvou. Zaměstnavatelé ve zbý-
vajících dvou odvětvích žádné změny neplá-
nují. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím
trh práce oslabil v devíti z jedenácti odvě-
tví, posílil pouze ve dvou. V meziročním
srovnání jsou náborové aktivity slabší v pěti
z jedenácti odvětví, ve dvou stagnují
a v ostatních posílily. Nejsilnější náborové
aktivity očekávají zaměstnavatelé v odvětví
Velkoobchod a maloobchod s Indexem 25.
Přestože jsou očekávání slabší o 3 pro-
centní body ve srovnání s předchozím

čtvrtletím, meziroční srovnání vykazuje ná-
růst Indexu o 17 procentních bodů. Velko-
obchod a maloobchod je, spolu s IT, tech-
nologie, komunikace a média, odvětví
s největším meziročním nárůstem v České
republice. Zaměstnavatelé v Primárním
sektoru jsou méně optimističtí, protože
hodnota Indexu pro toto čtvrtletí je nejnižší
za posledních téměř 7 let a dostala se na
úroveň -10 procentních bodů. 

Porovnání organizací podle velikosti 
Zvyšování počtu zaměstnanců předpovídají
pro čtvrté čtvrtletí 2022 všechny katego-
rie podle velikosti českých organizací.
Oproti minulému čtvrtletí ale tempo růstu
zpomalilo ve všech čtyřech kategoriích. Vý-
sledky srovnání proti stejnému období mi-
nulého roku jsou optimističtější, trh práce
posílil ve 3 ze 4 kategorií organizací a os-
labil v jedné. Nejoptimističtější jsou čeští
zaměstnavatelé ve středně velkých organi-
zacích s 50–249 zaměstnanci a hlásí In-
dex trhu práce 20. Oproti minulému
čtvrtletí je Index relativně stabilní a v mezi-
ročním srovnání posílil o 11 procentních
bodů. Velké organizace s počtem zaměst-
nanců nad 250 vykazují v tomto čtvrtletí
nejnižší Index za poslední dva roky, kdy ve
Q4 2020 měl hodnotu 2 a v této kategorii
respondentů pozorujeme největší propad
náborového optimismu. 

Regionální srovnání 
v rámci České republiky
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech
předpokládají růst trhu práce v průběhu
nadcházejícího čtvrtletí. V porovnání s před-
chozím čtvrtletím se však náborový optimis-
mus snížil ve všech třech regionech. Nejsil-
nějším regionem je Praha, kde HR manaže-
ři hlásí Čistý Index +20, s velkým odstupem
následuje zbytek Čech s Čistým indexem +7
a Morava s indexem +4. 

O průzkumu 
Průzkum ManpowerGroup Index trhu prá-
ce se provádí každé čtvrtletí za účelem
sledování plánů zaměstnavatelů snížit ne-
bo zvýšit počet zaměstnanců během ná-
sledujícího čtvrtletí. Česká republika je
jednou ze 41 zemí, ve které průzkum pro-
bíhá. V rámci projektu ManpowerGroup
Index trhu práce pro čtvrtý kvartál roku
2022 byli osloveni zaměstnavatelé repre-
zentativního vzorku 510 zaměstnanců
v České republice. Průzkum probíhá již
60 let a za tuto dobu se stal jedním z nej-
důvěryhodnějších průzkumů náborové ak-
tivity na světě. ManpowerGroup Index tr-
hu práce je založen na dotazování více
než 40 000 zaměstnavatelů z veřejného
i soukromého sektoru napříč 41 zeměmi
a je považován za vysoce důvěryhodný
ekonomický indikátor.

ManpowerGroup Index trhu práce pro 4. čtvrtletí 2022

OPTIMISMUS FIREM KLESÁ
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Brno – Do 14. ročníku soutěže o Cenu
Nadace Jana Pivečky, která je organi-
zována Nadací Jana Pivečky ve spolu-
práci s Českou obuvnickou a kožeděl-
nou asociací ve Zlíně a s Veletrhy Brno
a.s., se přihlásilo celkem 26 studentů
s 33 exponáty. Soutěž se mohla letos
konat po dvouleté přestávce, která by-
la způsobena covidovou epidemií. Slav-
nostní předávání ocenění studentům
proběhlo na přehlídkovém mole při pří-
ležitosti veletrhu KABO v Brně dne 21.
srpna 2022. Ceny zde studentům
osobně předali zástupci hlavních spon-
zorů soutěže – Michal Špaček za Nada-
ci Jana Pivečky, Miroslav Bísek, prezi-
dent České obuvnické a kožedělné aso-
ciace, a Tomáš Moravec, generální ře-
ditel Veletrhy Brno a.s.

Pan Pivečka byl člověk, který byl v obuv-
nickém 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 ne-
lpěl na majetku, ale na tom, co zná a do-
vede. Naučil se tak samostatnosti, cílevě-
domosti, ale i houževnatosti a vytrvalosti.
Jeho heslo bylo „Nikdy se nevzdávej!“ Pod-
poroval vždy mladé nadané lidi a chtěl,
aby se dále vzdělávali a poznali svět. V je-
ho odkazu pokračuje nyní Nadace Jana
Pivečky. 
Uvádíme alespoň krátkou citaci z knihy
o panu Pivečkovi, která jeho život plně vy-
stihuje: „Měl jsem všechno a pak jsem ne-
měl nic, ztratil jsem veškeré hmotné bo-
hatství, celý majetek. Jednou, dvakrát,

třikrát... Ani dneska vlastně nemám mno-
ho peněz. Ale jsem bohatý, protože mám
spoustu přátel po celém světě a cenné ži-
votní zkušenosti. Právě o ně se chci dělit
s talentovanými mladými lidmi, které vi-
dím všude kolem sebe.“

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

Úroveň zaslaných grafických návrhů i ho-
tových kolekcí obuvi a kožené galanterie

byla velmi vysoká. Objektivní hodnocení za-
slaných studentských prací provedla dne
30. června 2022 třináctičlenná odborná
porota složená z předních designérů, pe-
dagogů a zástupců odborných institucí
a časopisů. 
Čtyři hlavní ceny získali vítězové z kategorie
Young Spirit a Professional View, a to di-
plom a finanční odměnu ve výši 10 000
Kč, které do soutěže věnovali hlavní spon-
zoři. Vítěz v kategorii Funny Shoe obdržel
diplom a voucher v hodnotě 2 000 Kč na
nákup ve specializované prodejně s umě-
leckými potřebami od Nadace Jana Piveč-
ky. Všichni ocenění studenti, kteří zaujali
odbornou porotu svými pracemi, získali
kromě diplomu a finanční odměny také
nádhernou publikaci, a to knihu 1 000 te-
nisek od Le Mauxe Mathieua. Informace-
mi a zajímavostmi nabitá kniha obsahuje ti-
síc barevných fotografií tenisek, které nej-
více ovlivnily světovou teniskovou kulturu.

Kategorie Funny Shoe
Tato kategorie byla určená pro mladé de-
signéry – studenty prvních ročníků střed-
ních škol. Bylo zde možné přihlásit „funny“
výtvarné objekty na téma obuv a kožená
galanterie. V kategorii Funny Shoe zvítězil
Alexandr Maxmilián Tesárek ze Střední
uměleckoprůmyslové školy v Uherském
Hradišti. Jeho bota znázorňující obličej
s protáhlým nosem porotu nejvíce zauja-
la, protože byla opravdu „funny“ a dokona-

Cena Nadace Jana Pivečky 2022

NÁVRAT SOUTĚŽE 
PO DVOULETÉ PŘESTÁVCE

Práce A. M. Tesárka, kategorie Funny Shoe



Zprávy Svět textilu & obuvi

září – říjen 2022

37

le odrážela studentovu kreativitu a obra-
zotvornost i jeho zručnost.
V kategorii Funny Shoe bylo uděleno také
Čestné uznání odborné poroty formou di-
plomu a věcné ceny, a to studentce Agá-
tě Janošcové ze Střední uměleckoprůmy-
slové školy v Uherském Hradišti. Agáta
Janošcová vytvořila Lesní boty – mechové
střevíčky vystlané kůrou stromů a ozdobe-
né šiškami modřínu, které přímo vybízejí
k procházce po lese.

Kategorie Young Spirit
Tato kategorie byla z hlediska počtu při-
hlášených prací nejsilněji obsazena,
a proto zde byly uděleny dvě hlavní ceny
a jedno Čestné uznání odborné poroty.
Tato kategorie je určena pro mladé desig-
néry – studenty vyšších ročníků středních
škol. Zde bylo možné přihlásit hotové vý-
robky na téma obuv a kožená galanterie.
V kategorii Young Spirit zvítězily a dvě
hlavní ceny, každou po 10 000 Kč, získaly
Michaela Hofmanová a Eliška Holčáková –
obě ze Střední uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti. Michaela Hofmano-
vá vyhrála se svou propracovanou kolekcí
pánské obuvi a kabelky pro hudebníka
Harryho Stylese s využitím krystalů od fir-
my Preciosa.
Eliška Holčáková zaujala porotu svou ma-
turitní prací na téma Minimalismus. Jde
o dámskou elegantní vycházkovou obuv
založenou na minimalismu a kvalitním
provedení. Hlavním prvkem je dřevěný
podpatek s kovovými komponenty, které
slouží pro uchycení dílců.
V kategorii Young Spirit bylo uděleno i jed-
no Čestné uznání, které od poroty získala
Denisa Dvořáková ze Střední umělecko-
průmyslové školy v Uherském Hradišti za
kolekci tří modelů dámské obuvi. Jde
o obuv s vyměnitelnými dílci ozvláštněnými
tetováním, kterému se Denisa věnuje.

Kategorie Professional View
Kategorie Professional View je určena
pro mladé designéry – studenty vyšších
a vysokých odborných škol a mladé desig-
néry z praxe do věku 30 let. Zde bylo
možné přihlásit hotové výrobky na téma
obuv a kožená galanterie. Navíc musí být
výrobky doplněny i grafickým ztvárněním. 

Vítězkami kategorie Professional View se
staly MgA. Monika Říhová a Amálie Mag-
dalena Mlčochová, obě z Univerzity Tomá-
še Bati ve Zlíně. Obě opět získaly dvě hlavní
ceny po 10 000 Kč a věcné odměny.
MgA. Monika Říhová si porotu získala svou
kolekcí obuvi Seňora. Kolekce je inspirová-
na tvorbou Cristóbala Balenciagy. Reflek-
tuje výrazné dynamické linie, ale zároveň si
zachovává eleganci a sofistikovanost.
Amálie Magdalena Mlčochová zvítězila se
svým modelem Meda, který je inspirovaný
Medou Mládkovou, dámou, která milova-
la umění, historii a sběratelství. Svršek je
zhotoven z hladké kozinky, prošitý výra-
zným vzorem, který plynule navazuje do
podšívky, podpatku i podešve.
V kategorii Professional View bylo uděle-
no také jedno Čestné uznání odborné po-
roty formou diplomu a věcné ceny. Tato
ocenění získala MgA. Zuzana Ondrušíko-
vá z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zu-
zana Ondrušíková zaujala porotu svou ko-
lekcí obuvi La Dolce Vita, která vychází

z módních kreací značky Dolce & Gaban-
na a zároveň oslovuje slunečnou, tempe-
ramentní a různorodou Itálii.
Všechny vítězné, ale i další nominované vý-
robky z letošního ročníku soutěže o Cenu
Nadace Jana Pivečky byly po celou dobu
trvání srpnových veletrhů STYL a KABO
vystaveny ke shlédnutí v pavilonu P v pro-
sklených vitrínách. Práce studentů byly vy-
staveny i v grafickém ztvárnění na poste-
rech, které byly rovněž po dobu veletrhů
rozmístěny po celém pavilonu P a dotváře-
ly tak příjemnou atmosféru veletrhů STYL
a KABO.
Všem studentům přejeme mnoho úspě-
chů nejen ve studiu, ale zejména v jejich
další designérské tvorbě. 

PhDr. Vlasta Mayerová 
a Ing. Jana Čechmánková, 

Česká obuvnická a kožedělná asociace
(ČOKA)

Fotografie: ČOKA

Práce A. M. Mlčochové, kategorie Professional ViewPráce M. Říhové, kategorie Professional View

Práce M. Hofmanové,
kategorie Young Spirit

Práce E. Holčákové,
kategorie Young Spirit
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Spolupracujeme s:

Francouzská značka Jott

PRO DÁMY I PÁNY

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str. 2), ETKA (str. 5), Světluška (str. 7), Textilní zkušební ústav
Brno (str. 31).

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.

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

V minulém vydání časopisu Svět textilu & obuvi mě zaujal článek, připo-
mínající 170. výročí založení Střední průmyslové školy textilní v Liberci.
Líbí se mi, jak paní ředitelka „bojuje“ za svou školu, která neustále při-
chází s novými nápady, jak budoucím textilákům a oděvářům co nejlépe
zpřístupnit obor. Škola neustále přistupuje k úpravám školního vzděláva-
cího programu, aby odpovídal aktuálním požadavkům textilních a oděv-
ních firem.
Naopak je mi smutno z toho, že liberecká SPŠT je dnes prakticky posled-
ní školou svého zaměření v celé České republice. Za mého mládí (dnes
jsem již v důchodu) byla textilní průmyslovka téměř v každém okresním
městě v Libereckém, Královehradeckém i Ostravském kraji a také jinde,
Prahu nevyjímaje. Dnes chce být každý mladý manažerem, sedět v kan-
celáři a být v teple – jen pracovat se jim moc nechce. A tak je to s i s dal-
šími obory – chybí zedníci, pokrývači, klempíři... Myslím, že by se zodpo-
vědní lidé ve vládě měli nad touto situací co nejrychleji zamyslet. Jinak
brzy nebude mít v našich továrnách kdo pracovat. 

Františka Z., Praha

sf Praha – V obchodním centru Westfield Chodov otevřela 9. září
svou první kamennou prodejnu francouzská značka Jott původem
z Marseille. 

Jott se specializuje na
tenké, ultralehké a ne-
promokavé bundy, kte-
ré je možné nosit bě-
hem celého roku. V na-
bídce má ale také ves-
ty, polokošile, šaty
a další oblečení využitel-
né pro všechna čtyři
roční období. Je tedy
značkou oděvů pro dá-
my i pány. 
Za vznikem značky Jott

stojí bratranci Mathieu a Nicolas Gourdikianovi z Marseille, kteří začali
svůj příběh psát v roce 2010. V loňském roce do původně rodinné firmy
vstoupil fond L Catterton spadající pod LVMH (Moët Hennessy Louis 
Vuitton SA). Součástí nové strategie je masivní expanze do dalších ev-
ropských zemí. Zastoupení pro ČR získala společnost Urban Brands.
„První kamenný obchod, který bude zároveň flagship storem, jsme ote-
vřeli 9. září v pražském obchodním centru Westfield Chodov. V následu-
jících měsících plánujeme otevření dalších dvou prodejen. Ty budou klí-
čovým prodejním kanálem, který doplní i prodej na vlastním e-shopu,“ ří-
ká Tomáš Žaloudek, jednatel společnosti Urban Brands, která nedávno
získala zastoupení značky Jott pro Českou republiku, Slovensko, Rakou-
sko, Maďarsko a Rumunsko. Během září otevřela značka Jott také pro-
dejnu v Bratislavě.
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