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ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři,

končí rok 2020, který se natrvalo zapíše do
našich pamětí. Od krachu na newyorské bur-
ze v roce 1929, který vyvolal světovou eko-
nomickou krizi bájných rozměrů, se svět ne-
ocitl v tak hlubokém propadu, jako letos. Dů-
sledek koronaviru jsme tvrdě pocítili (a ještě
stále cítíme) i my, lidé v České republice. Co
se týče naší branže, postiženi byli především
obchodníci, kteří museli své prodejny na
dlouhé týdny dokonce zavřít. To byl tvrdý
a nutno říci, že i zákeřný dopad na jednotlivé
provozovny. A proč zákeřný? Protože velké
hypermarkety – kromě potravin a drogistic-
kého zboží – textil, oděvy a obuv mohly pro-
dávat. Ani dílčí pomoc malým obchodníkům
ze strany státu nepomohla. Odborníci očeká-
vají, že řada obchodů s oděvy či obuví s ná-
sledky covidu-19 bude v nejbližších týdnech
tvrdě bojovat o přežití a pro některé z nich to
bude znamenat konec. Své si prožili (a do-
sud prožívají) i výrobci, kterým se totálně
rozbily ekonomické vztahy se zahraničím.
Vázly dodávky materiálu i možnost exporto-
vat za hranice Česka. 

Opět se ale ukázalo, jak vynalézaví a důvtipní
dokážeme být my, Češi a Moraváci. Pamatu-
jete na to, jak na jaře nebyly k dostání roušky
a respirátory? Během několika málo týdnů
(a někdy i jen dnů) se výrobci z naší branže
dokázali přeorientovat na jejich výrobu a do-
dávky. Škoda jen, že vláda jejich pestrou na-
bídku mnohdy nevyužila a nadále dováží
ochranné prostředky většinou ze zahraničí.
Dnes je ale i díky tuzemským dodavatelům
roušek a respirátorů na trhu dost. Někteří
z nich dokonce vyrábějí tyto ochranné pro-
středky jako módní doplňky – i o tom se do-
čtete v našem letošním posledním vydání od-
borného časopisu Svět textilu&obuvi.
Chtěl bych všem našim čtenářům poděkovat
za vaši podporu, která se redakci od vás do-
stává, ať již formou mailů, dopisů či příspěv-
ků. Chtěl bych poděkovat i našim inzeren-
tům, kteří neztrácejí víru v to, že situace se
brzy uklidní a bude zase dobře. Všem lidem
pak přeji především pevné zdraví. A také
pevné nervy – budeme je v příštím roce po-
třebovat.

Michal Korol, 
šéfredaktor
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Vážení čtenáři

blíží se konec roku, který je v mnoha
směrech netypický až extrémní a který
do značné míry prověřil odolnost naše-
ho odvětví. Jestliže jsem vloni v závěru
roku psal, že již několik let žijeme v oče-
kávání ekonomické recese, která jako
by latentně byla pořád kdesi na obzoru,
ale přesto se ještě plně neprojevila, tak
v letošním roce udeřila plnou silou, ale
z úplně jiné strany. 
Pokud bychom chtěli nějak charakterizo-
vat předjarní a jarní měsíce, tak absolut-
ní nepřipraveností jak státu, tak i samot-

ných firem, která nutila jedny i druhé silně improvizovat. Omyly, ke
kterým docházelo, tak byly vcelku pochopitelné a snad i omluvitelné,
pomineme-li nepříznivé dopady zvláště na maloobchod a jejich doda-
vatele. Konfrontováni s pro nás zcela nezvyklou situací pandemie
jsme se museli rychle zorientovat a snažit se minimalizovat škody.
V souběhu s tímto se začalo ukazovat, jak málo jsou z domácích
zdrojů pokryty potřeby zdravotnictví v případech, kdy lidé ve zvýšené
míře potřebují lékařskou pomoc spojenou se šířením infekce. Textilie
pro zdravotnictví se tak ukázaly jako jeden z perspektivních druhů
zboží, který by se neměl nechat dominantně zahraničním výrobcům.
Jarní měsíce ale ukázaly ještě jednu věc, a to, jak hodně jsou firmy
ochotné a schopné v případě potřeby přizpůsobit výrobu a zapojit se
do distribuce ochranných prostředků a také vzájemně spolupraco-

vat. Toto bylo určitě pozitivní zjištění,
a i díky těmto aktivitám se aspoň po-
stupně na jaře dařilo pokrývat poptáv-
ku trhu po zdravotnických prostřed-
cích. Na podzim, dá se říct, již textilní
průmysl byl a je fakticky schopen pop-
távku pokrývat, pokud bude dostávat
požadavky včas. V některých segmen-
tech, jako jsou například textilní roušky,
je zboží již, zdá se, dokonce nadbytek, a tak se postupně jejich cena
stlačuje dolů. 
Když se ATOK na přelomu léta a podzimu dotazoval firem na jejich oče-
kávání do následujících měsíců, tak se setkával s opatrným optimis-
mem, že se postupně bude situace stabilizovat a nejpozději v jarních
měsících příštího roku dojde k opětovnému i když mírnému růstu. Tyto
odpovědi ATOK zaznamenával před tím, než začalo docházet k výra-
znému růstu nakažených a také hospitalizovaných a když byl opětovně
vyhlášen nouzový stav spolu s mimořádnými opatřeními. Bohužel se
zde ukázalo, jak výrazně nepříznivé lidské a ekonomické dopady může
mít opožděné rozhodnutí státu. Druhá vlna epidemie tak u mnohých fi-
rem vzdálila světélko na konci tunelu a bude stát mnoho úsilí, aby tím
tunelem úspěšně projely. Přesto věřím, že odvětví jako celek situaci
zvládne, protože znám houževnatost textilních a oděvních výrobců. 
Vážení čtenáři, využívám této příležitosti, abych Vám se znalostí ob-
tížnosti aktuální situace do nového roku popřál hodně podnikatel-
ských, pracovních i osobních úspěchů.

Jiří Česal
výkonný ředitel Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

sf Praha – 18. ročník největší benefiční ak-
ce Českého výboru pro UNICEF, dražba
hodnotných děl českých designérů a zná-
mých osobností s tématikou panenek a mo-
tivů dotýkající se období dětství, se v letoš-
ním roce, kvůli pandemii covid-19, nemohla
uskutečnit ve své tradiční offlinové podobě.
A proto se konala online, a to ve dnech od
20. do 24. listopadu 2020. Ze závěrečné-
ho večera dražby byly v úterý 24. listopadu
živě vysílány rozhovory tvůrců panenek
s moderátorem Karlem Voříškem. 

„Letošní aukce se premiérově uskutečnila
online na portálu aukceunicef.cz. Díky tomu
nebyla dražba omezena pouze na osoby pří-
tomné v jednom čase a na jednom místě,
ale zapojit se mohl skutečně každý. Lidé,
kteří díla vydražili, tak nejenom investovali
do originálních uměleckých děl trvalé hod-
noty, ale současně pomůžou nejpotřebněj-
ším dětem,“ uvedla ředitelka UNICEF ČR
Pavla Gomba.
Dražila se například originální panenka Hany
Zárubové, držitelky ceny Czech Grand De-

sign, obraz Jiřího Suchého, dále panenka od
módního návrháře Miroslava Bárty, ale i pa-
nenka od vedoucí ateliéru designu oděvu
a obuvi na UMPRUM Liběny Rochové. Libě-
na Rochová je patronkou této benefiční akce
od jejího začátku. 
Do aukce svá díla a panenky věnovali také
Petr Kalouda, Tereza Rosalie Kladošová, Še-
nýr Bijoux, Robert Vano, Lenka Hatašová,

Eva Čerešňáková, Jitka Čvančarová, Michal
Viewegh a mnoho dalších. Cena každé z dra-
žených panenek začínala na 3 000 Kč, což
odpovídá částce za základní očkování proti
šesti smrtelným nemocem pro pět dětí. Cel-
kový výtěžek z letošní online aukce čítá
426 000 Kč. Za tuto částku může UNICEF
zajistit očkování proti šesti smrtelným nemo-
cem pro 710 dětí.

UNICEF Česká republika

AUKCE PANENEK ONLINE

Miroslav Bárta s panenkou Zvonařkou Hana Zárubová s panenkou Kukori
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Vážení čtenáři časopisu Svět textilu
& obuvi, vážení obchodní přátelé,

současná situace je velice složitá a do-
padá na všechny sektory. Nejvíce posti-
ženou oblastí jsou kromě hotelů a re-
staurací také klasické maloobchodní
prodejny s obuví a koženou galanterií.
Bohužel dopady dalších vládních opatře-
ní kvůli zamezení šíření koronaviru bu-
dou asi pro mnohé podnikatele, tj. vý-
robce, velkoobchody a seriózní prodejce
kvalitní obuvi a kožené galanterie přímo
likvidační. Všechny klasické prodejny
s naším sortimentem musely být na
podzim opětovně až do odvolání uzavře-

ny. Uzávěry prodejen jak na jaře, tak i na podzim přišly vždy v době,
kdy se obuv nejvíce prodává a kdy jsou největší tržby. 
Obchody nakoupily podzimní a zimní zboží, které nemohly prodávat,
ale musely platit nájmy, přestože neměly žádné příjmy. Prodej přes e-
shopy a „výdejní okénka“ v žádném případě propady tržeb z klasických
prodejů nemohl nahradit. Nákupy obuvi zejména pro děti na zimu se
realizují v říjnu a listopadu a opět přišlo nařízení, že specializované ob-
chody, které navíc mohou mnohem lépe dodržovat všechna potřebná
i zvýšená hygienická opatření, než bylo stanovené, musí mít zavřeno.
Menší specializované obchody s obuví navíc mohou zavést i lepší
ochranná opatření z hlediska počtu lidí v obchodě, kdy jsou pracovníci
obchodů schopni eliminovat vyšší počet zákazníků, podobně jako v lé-
kárnách. Zajistit desinfekci míst k sezení, nazouvacích lžic apod. po
každém zákazníkovi. Navíc obuv se nikdy nezkouší na bosou nohu,
vždy je nutná ponožka. Průměrný počet nakupujících v těchto men-
ších specializovaných obchodech je cca 8–10 lidí za hodinu.
Mnoho lidí vyřešilo situaci nákupem levné dovozové obuvi v supermar-
ketech s potravinami, které mohly mít otevřeno a mohly mimo jiné
prodávat i náš sortiment. Obchodníci nám denně volali a posílali e-
maily, jak je toto možné?! Je to opravdu popření principů rovné hos-
podářské soutěže. Dle našeho názoru měly být obuv a oděvní zboží

v supermarketech s potravinami odděleny od
ostatního zboží a neměly se volně prodávat!
Přesto, že neexistují žádné informace nebo
studie, že by v obchodech s obuví docházelo
k nakažení lidí covid-19, byl prodej v klasických
maloobchodních prodejnách zakázán. 
Naopak se domníváme, že v supermarketech
s potravinami, kde byly tzv. „doplňkově“ pro-
dávány všechny možné sortimenty, docházelo
k mnohem vyšší kumulaci lidí a hrozilo větší ri-
ziko případného nakažení, než kdekoliv jinde. Lidé se zde zdržují po-
měrně dlouhou dobu, často i se špatně nasazenou rouškou jen „pod
nosem“, nedají se zde ani dobře uhlídat hygienické podmínky, nede-
sinfikují se pravidelně po každém zákazníkovi nákupní vozíky a košíky,
nedesinfikují se průběžně ani pásy u pokladen, kde se vykládá zboží,
lidé se ve zboží přehrabují, různě ho vracejí, někdy i zkoušejí, aniž by
jim v tom někdo zabránil. Potraviny si do obchodu lidé zajdou nakou-
pit, pokud jim nic jiného nezbude, i když budou v karanténě, ale do
klasického maloobchodu s obuví by určitě nešli! 
Na všechny tyto skutečnosti jsem vládu ihned, důrazně a opakovaně
upozorňoval. Dle našeho názoru došlo ke zneužití mimořádné situ-
ace a dominantního postavení potravinových řetězců a špatně kon-
cipovaného mimořádného nařízení vlády. V nařízení mělo být jasně
stanoveno, které zboží se smí prodávat a které naopak nesmí, tak
jako tomu bylo na jaře letošního roku. 
Snažíme se nyní také o to, aby „kompenzační mechanismy“ pro ma-
jitele nuceně uzavřených obchodů, ale i pro navazující obory, jako
jsou velkoobchody s obuví a koženou galanterií a výroba obuvi a ko-
žené galanterie, jež byly nucenými uzávěrami také významně posti-
ženy, byly na odpovídající úrovni a umožnili zachovat podnikatelskou
činnost v našich oborech. 
Závěrem mi dovolte mi, abych Vám popřál příjemné a pohodové pro-
žití svátků vánočních a do nadcházejícího roku 2021 pevné zdraví,
pracovní i osobní úspěchy a zejména, abyste neztratili vůli a chuť
podnikat – jsme na Vaší straně. Držte se a věřme, že bude lépe!

Miroslav Bísek
prezident, Česká obuvnická a kožedělná asociace

rhm Praha – Americké módní značky jsou
v České republice a na Slovensku velmi po-
pulární. Tomu nově nasvědčuje i fakt, že na
módní scénu přichází jedna z nejznámějších
značek s volnočasovou módou Gap. Již
v průběhu září byl spuštěn e-shop, k němu
se pak mají do konce roku přidat také ka-
menné prodejny. 

I přes poměrně nestabilní výsledky, které fir-
ma Gap v posledních letech vykazuje a aktu-
ální pandemii onemocnění covid-19, která
v České republice způsobila výrazné propady
tržeb, se americká volnočasová značka roz-
hodla pro expanzi na český a slovenský mód-
ní trh. Gap se nechystá přinést celý sorti-

ment, soustřeďuje se na ikonickou kolekci
Gap Logo, celou škálu džínových výrobků,
a nakonec pak také na kolekce s trvale udr-
žitelnými produkty. E-shop pro obě země byl
spuštěn již v září, nyní se čeká na otevření
kamenných prodejen, které by se měly na-
cházet v obchodních centrech Westfield
Chodov v Praze a dále pak v Ostravě v ob-
chodním centru Forum Nová Karolina. 
Gap do Čech a na Slovensko přichází díky fir-
mě CS Retail 1969, jež spadá pod skupinu
C.S. Apparel Group. Ta se tak stává výhrad-
ním distribučním partnerem značky Gap, stej-
ně tak jako je již několik let exkluzivním distri-
butorem americké značky Under Armour.
Jednatel firmy C.S. Retail 1969, Jan 

Fahoun, uvádí, že
chtějí zvýšit povědo-
mí o značce Gap co
nejvíce, a tak se
rozhodli navázat
spolupráci se slo-
venským rapperem
Majkem Spiritem
a českou herečkou
a zpěvačkou Evou
Salvatore Burešo-
vou. Ti se tak stali
lokálními tvářemi
značky a v rámci
spolupráci již stihli nafotit některé kousky
z nových kolekcí.

Gap

PŘICHÁZÍ DO ČESKA
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Vzhledem k současné nepříznivé situaci za-
příčiněné koronavirem proběhl 22. ročník
Designbloku za velmi přísných epidemiologic-
kých opatření. Novinkou byly oddělené sekto-
ry a časově omezené vstupenky, některé
sektory byly přístupné dokonce zdarma. 
Organizátoři akce, jejíž letošní ústřední téma
bylo vášeň, si pro návštěvníky, kteří se ne-
mohli akce zúčastnit osobně, připravili De-
signblok online ve formě 3D scanu veške-
rých expozic. Prohlídka těchto byla dostupná
po celou dobu konání akce, a to zdarma na
jejich webových stránkách. Doprovodný pro-

gram Designbloku, odehrávající se na Reflex
Stage a Hospodářské noviny Stage suppor-
ted by CzechTrade, se také přesunul na onli-
ne. Streaming přednášek byl dostupný na fa-
cebookovém profilu Designbloku.
Ceny Designbloku, které se tento rok rozho-
dovaly online, byly rozdány v jedenácti kate-
goriích a odborná porota ocenila nejlepších
produktové novinky, svítidla, nábytek, bytové
doplňky, ale i nejzdařilejší módní kolekci
a šperk. Nejlepší bytové doplňky, konkrétně
textilní produkty, deky, zrcadla i nábytek, vy-
stavila značka IHOR. V kategorii šperk získa-

la ocenění Maria Kobelova a za nejlepší mód-
ní kolekci porota zvolila řadu kabátů Toge-
ther značky Soolista, jejíž novinka umožňuje
pohodlné nošení dětí vpředu nebo na zádech
v teple pláště.

rhm Praha – S podzimem se vrátila druhá
vlna koronaviru. Mnoho českých značek
a designérů s příchodem chladnějších mě-
síců představilo také designové roušky,
které stylově doplní outfit. V posledních
týdnech se hodně mluví zejména o znač-
kách Alexmonhart, Fusakle či Roušperk.

Celý svět se s pandemií potýká již několik měsí-
ců, a tak se většina značek již stihla připravit

a adaptovat na aktuální dění ve světě. Někteří
lidé si stále šijí roušky doma, někteří se spokojí
s klasickými chirurgickými a někteří vyžadují
kousek, který by perfektně doladil jejich outfit.
Zcela unikátní, sofistikovaný střih představila
značka Alexmonhart, za kterou stojí designér-
ka Alex Steklík Monhart a Daniel Steklík. Rol-
lmask je hybridem mezi rouškou a basic čer-
ným tričkem. Citlivá práce se střihem dala
vzniknout kousku, který je nejen praktický, ale
také designový. Zákazníci tak mohou nosit běž-
ný rolák a v případě potřeby ho povytáhnout
přes nos a ústa a díky speciálně tvarované
nákrční části mají funkční roušku. K dostání je
v klasické i slimfit variantě. 
Startup Roušperk se zaměřuje na roušky, kte-
ré jsou opatřeny drobnými šperky. Designérky

značky představily zcela čistý design roušky,
která je ozvláštněna tenkými, elegantními ře-
tízky. Inspiraci čerpaly zejména u slunečních
brýlí, které si lidé často zavěšují na řetízky
a v případě že je zrovna nenosí, tak je mají svě-
šené na krku. Stejnou myšlenku v sobě mají
skrytou i tyto roušky.
Umírněnější variantu pak představuje napří-
klad značka Fusakle. Návrháři vsadili na klasic-
ký střih roušky a zákazníky se snaží zaujmout
zejména barevností. V nabídce vidíme hravé
potisky na pestrobarevných podkladech, časté
jsou náměty z českých pohádek. Pro aktuální
sezonu připravily roušky s vánočními a zimními
motivy, časté jsou sněhové vločky, sobi i sně-
huláci. K dostání jsou v univerzální velikosti pro
dospělé a zmenšených rozměrech pro děti.

inzerce

Designblok

LETOS NA NOVÉM MÍSTĚ

Český design

V ROUŠCE STYLOVĚ

sf Praha – Firma Procházka Carbon Lug-
gage na Senovážném náměstí, v prosto-
rách Designbanky, stihla před výraznými
vládními omezeními otevřít 8. října svůj
nový showroom, který je aktuálně její jedi-
nou kamennou prodejnou.

Na začátku programu akce se uskutečnila ti-
sková konference k sérii tílek Brno z dílny fir-
my Procházka Carbon Luggage. Dále firma
představila své novinky v oblasti kufrů a aktu-
álních doplňků ještě před oficiálním prode-
jem. Její velkou pýchou je vývoj a výroba
funkčních komponentů na kufrech. Velká
specialita jsou odpružené kolečka, které tlu-

mí hluk až o 80 % při transportu kufru po
nerovném povrchu. Procházka Carbon Lug-
gage nyní nabízí tři velikosti kufrů a ve fázi

prototypu má nový tvar kufru. Díky novému
showroomu vzniká možnost si v Praze popr-
vé přijít koupit karbonové kufry a aktuální do-
plňky, vyzkoušet novinky a shlédnout nejno-
vější inovace, které teprve budou používány
na zavazadlech. Otevírací doba showroomu
se odvíjí od předchozí domluvy před návště-
vou tohoto prostoru.
Firma Procházka Carbon Luggage navazuje
na tradici rodinné firmy Vladimíra Procházky
založené v roce 1930. Její zákazníci oceňo-
vali a stále oceňují progresivitu a vysokou
kvalitu zpracování této společnosti. Tradice
první Československé republiky a důraz na
přesnost přetrvávají.

Procházka Carbon Luggage

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SHOWROOMU

sf Praha – Nejenže se největší výstava designu v hlavním městě České republiky konala
místo tradiční lokace posledních pěti let, holešovickém Výstavišti, v klášteře svatého 
Gabriela na Smíchově, ale uskutečnila se ve dnech 7. až 11. října 2020 a byla poprvé 
ve své historii rovněž online.
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Foto: Vladimír KIVA Novotný
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Trendy dámské módy pro jaro 2021

MAXI SILUETY 
PRO MAXI EFEKT

Vero Moda

DISCO VIBES

Metalické akcenty se objevují
v různých obměnách již několik
sezon. Na jaře bude nápadná ze-
jména stylizace do módy 70. let.
Dominovat budou střihy se zvý-
razněným, úzkým pasem, ke kte-
rým budou protipólem výrazně
rozšířené nohavice a sukně ve
tvaru A. Návrháři si pohrávají
s voluminózními volány, asyme-
trickými střihy, nápadné jsou ta-
ké volné balonové rukávy. Oblíbe-
né jsou decentně flitrové topy
i celo třpytivé overaly a šaty.

Alexandre Vauthier Tanya Taylor

8

Galvan

Jarní sezona s sebou přináší velkou stylovou
pestrost. Stojí proti sobě sofistikovaná ženská
elegance a hravá dívčí extravagance. Prostor
dostávají sladěné sety oblečení a overaly, jež
tvoří ucelený look. Můžeme si všimnout také
jednobarevných teplákových souprav, které se
stávají běžnou součástí šatníku. Obecně do-
chází k výraznému zvětšování a rozšiřování si-
luety. Trendy jsou oversized mikiny a svetry
s prodlouženou délkou rukávů. Do kolekcí se
začínají ve velkém navracet široké a zvonové
nohavice z pevnějšího denimu i jemných,
vzdušných šifonů. Návrháři si pohrávají s drob-
nými detaily, které jsou často hlavním motivem
celého outfitu. Oblíbené jsou průstřihy na ra-
menou a rukávech, vysoké rozparky i hluboké
výstřihy ve tvaru V. Materiály jsou většinou po-

nechány ve zcela čistém provedení bez výra-
znějších vzorů a potisků. Tradiční florální moti-
vy jsou nahrazovány přísně geometrickými
kostkami, kárami a pruhy. Důležitou roli hraje
pestrá barevná paleta, která přechází od me-
talických stříbrných odstínů přes křiklavé neo-
nové barvy až po harmonické pudrové a bledě
růžové tóny. Mnoho kolekcí je postaveno
pouze na malém množství materiálů, mezi kte-
rými nejčastěji vidíme uhlazené košiloviny, tma-
vý denim bez šisování a jemné, měkké úplety. 
Výrazné jsou také módní doplňky. Pomocní-
kem při zvýraznění siluet jsou různě široké
opasky, které jsou aplikovány jak přes šaty, tak
přes saka a kabáty. Návrháři si pohrávají také
se šátky, které uvazují do vlasů a odkazují tak
na módu 60. a 70. let.

rhm Praha – Nejnovější kolekce představily trendy pro nadcházející jarní sezonu, návrháři
v nich upírají pohledy nejrůznějšími směry. S teplejšími měsíci přichází do dámských šatní-
ků značná svěžest. Experimentuje se s objemnými, oversized střihy, které jsou mezi se-
bou kombinovány a vytvářejí tak nové, lehce maskulinní siluety. Stejně tak je v kolekcích
patrná hra s materiály. Oblíbené jsou pestré, elektrizující tóny i nápadné povrchové úpra-
vy. Naopak se většinově upouští od klasických dekorativních prvků.

Carolina Herrera

Cynthia Rowley
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OVERSIZED 
MEN BLAZERS

Jako vypůjčené z pánského šatní-
ku. O několik čísel větší saka
a obleky jsou velmi výrazným

trendem příští sezony. Oblíbené
jsou zejména různě velké kostko-

vané vzory, káry či vzor kohoutí
stopy. K vidění jsou v různých dél-

kách, s kontrastně barevnými
klopami i ve dvouřadém provede-
ní. Návrháři si experimentují s vý-

raznými detaily, jako jsou zlaté
lesklé knoflíky či maxi kapsy.

Maggie Marilyn

BRIGHT NEONS

Stejně jako loňskou letní sezonu, tak i tu nadcházející jarní pro-
září výrazné barevné akcenty. Trendy budou neonové odstíny,

návrháři si oblíbili zejména zářivou růžovou, svítivou žlutou
a zelenou, kterou aplikují na velké plochy, jako jsou oversi-

zed mikiny, šaty či široké nohavice. V kolekcích si však
pohrávají také s drobnými pestrobarevnými detaily

v podobě pruhů a lemů.

Valentino Balmain Chiara Ferragni David Koma

Co Balmain

Alfie and Kickin

9

Eudon Choi

K Krizia

Redone



Foto: Vogue.com a archiv firem

Altuzarra

Monse

WEAR YOUR
KNITWEAR

Také na jaře přetrvává trend úple-
tových a pletených šatů, které tak
tvoří základ šatníku. Kolekcím do-
minují jemnější, dobře kombinova-
telné odstíny. Střihovému řešení
se meze nekladou, a tak vidíme
vypasované mini délky i oversized
maxi provedení. Módní jsou dlou-
hé rukávy, průstřihy na ramenou
i široká ramínka. Důraz je kladen
zejména na žebrovanou strukturu
materiálů, která je podpořena čis-
tými, jednobarevnými plochami
a absencí vzorů.

Deveaux

10

MAXI TROUSERS

Výrazné a netradiční střihy nohavic jsou stále populárnější, ať už se
to týká oversized tepláků s gumou kolem kotníků nebo elegantních
nohavic s nápadně zažehlenými puky. Trendy jsou zejména kalhoty

zvýrazňující siluetu střihem do pasu. Nejčastěji se objevují maxi délky
sahající až na zem a nohavice rozšiřující se do zvonu. V některých
kolekcích návrháři experimentují také se samotnými materiály, ob-

jevují se nohavice z transparentního plisovaného šifonu.

Victoria Beckham

Raquel Allegra
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B.Young

Moschino

Max Mara

Gabriele Colangelo
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Trendy pánské módy pro jaro 2021

NÁVRAT K ZÁKLADNÍM
KOUSKŮM A JEMNÉ
BAREVNÉ PALETĚ

Fear of God

Salvatore Ferragamo Tods

Pánské jarní kolekce jsou postaveny na jed-
noduchosti a minimalismu. Ať už se to týká
střihového řešení či barevnosti, důležité je
decentní vyznění a čisté formy. Siluety jsou
velmi vyvážené, ustupuje se od neforem-
ných střihů a pozornost se navrací k pre-
cizní krejčovině, která dbá na vyvážené
proporce. Ve většině kolekcích si můžeme
povšimnout střihové transformace klasic-
kých kousků, jako jsou trenčkoty či kože-
né bundy, které jsou navíc doplněny
o funkční prvky v podobě výrazných
kapes či šňůrek s brzdičkami. Návr-
háři povětšinou zcela upouští od ja-

kýchkoliv obrázků a konkrétních vzorů. Ví-
tězí přísně geometrické obrazce a sportov-
ně laděné nápisy a loga. Nejčastěji však
nechávají celé outfity v jednobarevných,
čistých plochách. 
Jarním kolekcím dominují především jem-
né krémové a béžové tóny, dále pak zemité
odstíny hnědé, šedé a zelené. Akcenty tvo-
ří celá paleta pastelových odstínů. V kolek-
cích se na pláštích a bundách uplatňují leh-
ké, prodyšné tkaniny i elegantně zpracova-
ný fleece. Na nohavicích je stále oblíbenější
temně modrý denim a teplákoviny s efek-
tem melanže.

rhm Praha – Návrháři se v pánských kolekcích navrací zpět ke kořenům a adaptují klasické oděvní
střihy do nových podob. Snahou je vytvořit dobře kombinovatelné, univerzální kolekce, u kterých je
důležité kvalitní zpracování a využití ušlechtilých materiálů, jako je hladká i broušená useň či jemně
zpracovaná, česaná vlna. Oblíbené je propojení elegantních, uhlazených střihů se sportovnějšími,

volnočasovými prvky. V kolekcích tak vidíme například kombinace volných tepláků se saky či vrstvení
košilí s obyčejnými tričky.

12

Fear of God

CASUAL MINIMALISM

Jednoduché linie a formy bez přebytečného de-
korování jsou jedním z nejvýraznějších motivů
v pánských kolekcích. Návrháři nechávají vynik-
nout výrazné plochy, redukují zbytečně složitá
střihová řešení a volí jednodušší siluety. Upouš-
tí se od experimentů s jednotlivými kousky

a prostor dostávají především základní kousky.
Decentní je také barevná paleta, které dominují

hnědé a béžové zemité tóny, neutrální bílá či černá a ele-
gantní tmavě modré odstíny.
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Daniel Hecht

Kiton

Bally

THE NEW TRENCH

Trenčkoty jsou klasickým celoročním evergreenem. V nadcházející
sezoně však prochází zásadní proměnou a značky je představují
v hravějších střizích i svěžejších barvách. Tradiční béžový kabát

v délce po kolena je nahrazen sportovnějšími zkrácenými délkami
i sofistikovanější prodlouženou variantou. Návrháři si pohrávají také
se samotným střihovým řešením, nahrazují tradiční rukávy ragláno-

vými nebo přidávají kapuci.

Moschino Canali Wilvorst

Issey Miyake

Tods Moschino

Canali

PASTEL SPLASH

Dámským kolekcím dominují pestré barvy, těm pánským
naopak jemné, pastelové tóny. Aplikovány jsou
na klasických, elegantních oblecích i volno-
časových, sportovnějších outfitech. Světlé
odstíny s sebou přinášejí špetku extrava-
gance a netradičnosti. Návrháři předsta-
vují velmi světlé modely, které v sobě
kombinují různé odstíny – od decentní
broskvové, přes jemnou žlutou a zelenou
až po bleděmodrou a lila fialovou.

Officine Générale

Foto: Vogue.com a archiv firem
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rhm Praha – V jarních měsících je pozor-
nost upřena zejména na barevnou paletu,
která každého okamžitě upoutá. Časté je
kombinování různých tónů, jež je podpoře-
no rozmanitostí materiálů. Návrháři si po-
hrávají s klasickými střihy, které dostávají
modernější vyznění. Důležitým aspektem
však zůstává komfort při celodenním no-
šení a univerzálnost obuvi. Kolekce tak
stále častěji nabízejí modely, které jsou
vhodné nejen na běžné nošení, ale také na
formálnější události.

Na veletrhu Micam v Miláně byly v září
i přes omezení spojená s pandemií korona-
viru představeny obuvnické trendy pro jarní
sezonu 2021. Kolekce se navracejí k vyso-
ké úrovni řemeslného zpracování, důraz je
kladen také na výběr použitých materiálů,

kde se stále častěji prosazují udržitelné
a ekologicky zpracované usně i textilie. Po-
zornost se upírá také na nové technologic-
ké pokroky, které přinášejí například ultra-
lehké materiály. 
Návrháři prosazují pestré i pastelové, teplé
tóny. Z nich vytváří nejen výrazné kontrasty,
ale také propojují různé odstíny jedné barvy
a vzniká tak nenucená gradace. Často si
pohrávají s jednotlivými vrstvami, kdy je na
každou využita jiná barva. Nápadný je také
efekt ombré a opalování v rámci jednoho
kusu usně. 
S návratem k řemeslu se stále častěji objevu-
jí ručně vyráběné prvky. První možností je pří-
mé dekorování materiálů, tedy složité meto-
dy tkaní či ručně malované motivy. Druhou
možnost pak představují dekorativní prvky,
které jsou aplikovány již na hotovou obuv. Po-
pulární jsou výrazně kované přezky i řetězy.

Trendy obuvi pro jaro 2021 

BARVA JE KLÍČOVÝM
PRVKEM JARNÍCH KOLEKCÍ

DÁMSKÁ OBUV
Stále oblíbenější jsou netradiční až avantgardní střihová řešení a formy. Častá je inspirace v architektuře a u skulptur, kdy vznikají až so-
chařské objekty. Těch návrháři často docílí zejména díky experimentům s výškou a organicky zaoblenými tvary podešví. Trendy robustní
podešve působí tak, jak kdyby byly naskládány z několika různých vrstev. Návrháři v kolekcích také pracují se samotnými materiály. Oblíbili
si například perforaci, kterou využívají zejména na celých plochách. Oblíbené jsou přísně geometrické průřezy i zaoblené tvary, které do-
hromady vytváří motivy květin. Dekorativní prvky jsou poněkud umírněné, povětšinou vidíme jen kovové a plastové přezky na nártech či 
kolem kotníků.

Tango

Balmain Tamaris

Tamaris

PINK PARADE

Růžová barva je jedním z nejvýraznějších námětů jarní sezony.
Objevuje se v nejrůznějších odstínech a provedeních. Od de-
centních pudrových polobotek, přes světlé baby pink a neono-
vě růžové kotníčkové boty až po fuchsiové lodičky. Oblíbené
jsou zejména tenisky, na kterých návrháři harmonicky kombi-
nují několik různých odstínů růžové. Propojují mezi sebou také
různé povrchové úpravy usně, metalické efekty velmi hravě
fungují s matným velurem, a naopak neutrální hladká useň je
rozzářena díky lesklým, lakovaným detailům.

Caprice

Caprice
s.Oliver

Simen

Högl

Tamaris

MINI HEELS

Stále více značek se snaží skloubit dva klíčové faktory: pohodl-
nou obuv na celodenní nošení, která je zároveň ženská a ele-
gantní. Návrháři se proto přiklánějí k provedení s nízkým ka-
čenkovým či blokovým podpatkem. Oblíbený je uhlazený lodič-
kový střih, ale také sandálky či kotníková obuv. Tradiční lodičko-
vý střih je ponechán v klasické formě a ozvláštněn je
strukturovanými usněmi, drobnými dekoracemi a výraznými
barevnými akcenty. V pozadí nezůstávají ani zvířecí motivy v če-
le s hadinou či safari zebřím vzorem.

AGL
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BYZNYS OBUV

Modely typu oxford, derby či přezková obuv jsou i nadále zákla-
dem byznysového šatníku. S příchodem jarních měsíců se opět
navrací také mokasíny a loafery. Objevují se zejména v přírod-
ních odstínech béžové a hnědé. Trendy variantu představuje
vojenská zelená či tmavě modrá. Výrazný lesk dodává jistý ná-
dech luxusu, někteří návrháři si však pohrávají také s efektem
matu na celých plochách či drobných detailech. U některých
byznys modelů si můžeme povšimnout přejímání některých
sportovnějších prvků, jako je například barevně kontrastní po-
dešev či kontrastní lemování na horním okraji obuvi.

Velmi oblíbené budou v jarních kolekcích na omak jemné, broušené usně. Návrháři spolu velmi výrazně kombinují různě barevné velury
a často tak vznikají velmi harmonická propojení. Stále častěji si můžeme povšimnout jemného efektu perforace usně, který až nápadně
připomíná funkční textilie a úpletové svršky využívané na sportovnějších modelech. I v nadcházející sezoně se bude objevovat trend takzva-
ných ugly sneakers, u kterých je nejdůležitější zejména tvar a robustnost podešve. Protipól tvoří sneakery s jednolitou, nižší podešví
a kompaktním čistým střihem svršku. Obecně vidíme výrazný posun k ležérnosti a uvolněnému stylu. Stále oblíbenější jsou širší obuvnické
střihy i zjednodušené nazouvání i zapínání obuvi.

PÁNSKÁ OBUV

AGL

Thierry 
Rabotin

United 
Nude

Cantaloupe
StudioTamaris

Flower 
Mountain

United 
Nude

Waldläufer 

ARTWAY

V mnoha kolekcích je bota navržena tak, abych co nejvíce upou-
tala pozornost. Prosazují se umělecké tendence a z obuvi se
stává umělecké plátno designérů. Důležitá je výrazná barevná
paleta a extravagantní kombinace vzorů, které návrháři aplikují
zejména na sneakery. Vidíme umírněnější modely, u kterých je
barevný akcent soustředěn do drobného detailu na vnějším bo-
ku obuvi, protikladem jsou celobarevné, vzorované modely. Ba-
revnost je v mnoha kolekcích podpořena například metalickou
povrchovou úpravou.

FLATFORMS

Flatformy i nadále zaujímají v kolekcích výrazné postavení. Ná-
vrháři je kombinují s nejrůznějšími typy usňových i úpletových
svršků. V celkovém vyznění se snaží docílit barevného kontras-
tu, kdy volí povětšinou světlejší barevnost podešve, která tak
opticky působí masivněji. Nápadná je také práce s tvary flatfo-
rem, časté jsou sportovnější tvary odvozené z podešví sneake-
rů, které jsou propojeny s elegantním střihem. V mnoha přípa-
dech jsou také na omak výrazně strukturované a plastické.

Cerutti

s.Oliver 
Giano

CASUAL OBUV

Pánským kolekcím i nadále dominují zejména sneakery. Stále
častěji vidíme propojení sportovního střihu s uhlazenějším velu-
rem či hladkou usní bez výraznějších struktur a reliéfů. Je zají-
mavé sledovat, jak návrháři vytvářejí nové hybridní modely obu-
vi. Začínají spojovat signifikantní prvky různých obuvnických
střihů. Kombinují sportovní šněrování, a tvar sneakerů spolu
s elegantním mokasínovým střihem a ikonickým provazováním
šňůrkou kolem horního okraje obuvi. Vedle hry se střihy je ná-
padná také barevnost. V kolekcích se využívají pestré tóny na
celých plochách i drobnějších částech obuvnických střihů.

Franzini

Calzaturificio 
Sirio

Madaf

Beningo
Lembargo
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Trendy dětské módy pro jaro a léto 2021

ENERGICKÁ BAREVNOST
A NAIVNÍ PŘÍRODNÍ MOTIVY

Name it

THE LITTLE KID
SUSHINE

Letní kolekce přinášejí pozitivní
atmosféru a harmonii. Klíčová je
energická barevnost, u které
převládají různé odstíny modré,
melounová, broskvová a žluté tó-
ny evokující paprsky slunce. Naiv-
nější grafika kreseb zahrnuje
smajlíky, pestrobarevné cukrovin-
ky, ovoce a zeleninu, ale také di-
voké šelmy v roli domácích maz-
líčků. Výrazný je také vliv festiva-
lové módy spolu se závanem 
70. let. Oblíbené jsou drobné de-
taily, jako ruční výšivky, třásně či
roztřepené okraje látek.

16

s.Oliver

rhm Praha – V dětských kolekcích je klíčo-
vé zejména pohodlí a všestrannost použití.
Návrháři čerpají inspiraci nejen v přírod-
ních tématech jako jsou oceány, deštné
pralesy či botanické zahrady, ale také v ru-
chu velkoměsta, sportovní módě a techno-
logiích. Kolekcím dominují zemité tóny, ze-
jména pak různé odstíny tlumené zelené.
Také v dětských kolekcích se začíná prosa-
zovat trend unisexové barevnosti a stírají
se rozdíly mezi dívčí a chlapeckou módou

Veletrh Pitti Bimbo ve Florenci letos neprobě-
hl v klasické podobě, což znamená, že se
značky musely uchýlit zejména k online pre-
zentaci svých nových kolekcí. S novou sezo-
nou návrháři přináší špetku naděje do aktuál-
ního světového dění a kladou si za cíl rozzářit
každodenní život pestrými, hravými kolekce-
mi. Mezi klíčové prvky patří zejména pohodlné
střihy, nápadná barevnost a hravé dekory či
potisky reflektující dětskou nevinnost. Výra-
zným zdrojem inspirace jsou exotické krajiny,
které s sebou přináší potisky vyobrazující tro-
pické ovoce, divoké šelmy a rozmanitý porost
džungle. Na oděvech se uplatňují vzdušnější
materiály, jako je len, seersucker, popelín či
jemný, lehký úplet. Stále častěji se objevují pří-
ze z organické bavlny i recyklovaná vlákna.
Také v dětských kolekcích si můžeme pov-
šimnou trendu minimalismu. Charakteristic-
ká je neutrální barevná paleta a minimalistic-
ké barevné vzory. Nápadná je také absence
výraznějších dekorů, převládají čisté formy
s jedním výraznějším elementem. Návrháři
často volí základní oversized střihy, vidíme ši-
roké průramky i prodloužené délky.
Pro dívčí kolekce jsou charakteristické ze-
jména něžné pastelové kombinace barev,
které jsou doplněny neonovými detaily i sofis-
tikovanými metalickými odlesky. Důležitou ro-
li hrají výrazné textury, které samy o sobě

fungují jako ozdobný element. Zejména ná-
padný je mini-me look, kdy návrháři přenášejí
do dívčí módy dámské střihy a siluety. Stále
častěji se v dámských i dívčích kolekcích ob-
jevují varianty jak pro dcery, tak pro matky.
Takzvané mother-daughter sety představují
dámskou a mini variantu.
Chlapecká móda je charakteristická pohodl-
nými, volně střiženými oděvními kousky. Do
kolekcí se přenáší typicky sportovní střihy,
které se mísí s městskými prvky. Univerzál-
nost umožňuje nosit jeden outfit jak doma,
tak na pláži či v parku. Základem kolekcí jsou
kraťasy těsně nad kolena a barevná trička
se zajímavě zpracovanými nápisy. Často jsou
doplněny elegantními blejzry a elegantně
střiženými bombery. V barevné paletě pře-
vládají barvy oceánu a moře i tlumenější sa-
fari tóny. Zejména oblíbené jsou geometric-
ké vzory a potisky s přírodními motivy.

Name it

Bianca and Noe



17

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

listopad – prosinec 2020

Foto: Vogue.com a archiv firem

MOTHER-
DAUGHTER SETY

Výrazným trendem jsou tzv. mo-
ther-and-daughter sety, které

umožňují matkám a dcerám sladit
se do posledního detailu. Trendy

jsou romantické šaty s rýšky v pří-
rodních barvách i vzdušné overaly
s drobnými florálními motivy. Pro-

tipólem jsou nápadné sportovní
soupravy, ale také minimalisticky

laděné košilové šaty. Zde je kladen
důraz zejména na barevné prove-

dení a výrazné grafické potisky.

Levi’s

IN THE NAME 
OF GREEN COLOR

Ústřední barvou sezony je zelená.
Návrháři využívají celou paletu od-

stínů – od světlé limetkové přes
sytou hráškovou a neonové akcen-

ty až po tlumenější olivovou a vo-
jenskou . Často vidíme decentní

zelenkavé vzory na neutrálním, tlu-
meném podkladu. Uplatnění na-

chází jak v chlapeckých, tak v dív-
čích kolekcích. U dívek si návrháři

pohrávají s romanticky laděnými
šaty, sukněmi a svetříky, u chlapců
pak často vidíme sportovně střiže-

né bundy a bombery.

Name it

Mimi Prober Bethany Williams Sea

Bethany Williams Name it

SO GRAPHIC

Grafické motivy prostupují dívčími
i chlapeckými kolekcemi a objevu-
jí se na různých kouscích – od
sukní a kraťasů až po lehké bun-
dičky a bombery. U potisků vidí-
me zejména dva protipóly, prv-
ním jsou celoplošné florální a zví-
řecí vzory v tlumenějších, zemi-
tých odstínech. U faunálních
potisků vidíme jak motivy zvířecí
srsti, tak vyobrazené tygry, me-
dvědy a další živočichy. Protipó-
lem k obrazovým motivům jsou
pestrobarevné potisky s čísli, pís-
meny i nápisy.

Bianca and Noe Name it Name it

Alitsa Grace & James Kids

SUMMER
SWEETNESS

Dostávají prostor mladí gentlemani
a malé slečny. Retro romantický
styl je interpretován decentní pas-
telovou barevností a něžnými deko-
ry. U dívek převládá pudrově růžo-
vá a bílá. Oblíbený je popelín
s drobnými květinovými vzory, hra-
vější alternativu představuje madei-
ra, která se aplikuje na celé plochy
i na drobné detaily. V chlapeckých
kolekcích dominují béžové, hnědé
a šedé tóny, které jsou aplikovány
na oblecích ze seersuckeru či na
vlněných kalhotách. Nesmí chybět
rustikálně působící lněné košile.
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rhm Praha – Teplé měsíce jsou prozářeny
nejen sluncem, ale také výraznými módními
doplňky. Ty vynikají z hlediska barevnosti

i velikosti. Návrháři se snaží upoutat pozor-
nost a často staví módní doplňky do popředí

a vytvářejí z nich ústřední motiv celého
outfitu. Velmi oblíbenými módními do-

plňky jsou pokrývky hlavy. Klasické
slaměné klobouky jsou nahrazovány
nejen kšiltovkami, ale také látkový-
mi kloboučky, které jsou inspirova-
né hip hopovou módou 90. let.

V kolekcích se často objevují exotič-
tější látkové turbany. Návrháři s obli-
bou propojují jednotlivé módní doplňky
mezi sebou a vznikají tak zcela neob-
vyklé kousky. Na opasky jsou apliko-
vány stejné řetězy, jako na šperky,
naopak tašky jsou přetvářeny napří-
klad v náhrdelníky. Z hlediska mate-
riálů se uplatňuje zejména ryzí, pří-
rodní barevnost a výrazné dezény.
Často si můžeme povšimnout vý-
razně vzorovaných materiálů.

Módní doplňky pro jaro a léto 2021

ČÍM VÝRAZNĚJŠÍ, TÍM LEPŠÍ

TRANSPARENT
SUNGLASSES

Motiv transparence se přenáší
z průsvitných formátů a tašek

přes bižuterii až ke slunečním brý-
lím. Hlavním cílem je upoutat po-
zornost. Trendy jsou především

maxi brýle se zcela průsvitnými ob-
roučky i sklíčky. Občas se objevuje

jemné zelenkavé, žluté či modré
tónování. Návrháři představují

v kolekcích nejrůznější formy, od
kulatých tvarů připomínající takzva-

né „lennonky“, přes jednoduché
obdélníkové, až po nápadně velké

čtvercové tvary. Tory Burch Acne Studios European Culture

CLOSE 
TO NATURE

Do šatníků se vracejí tradiční pří-
rodní materiály, jako je sláma, dře-
vo, kameny či mušle. Dominují tlu-
mené odstíny jako písková, béžová
či skořicová. Oblíbená je také bílá
a odstín slonovinové kosti. Důleži-
tou roli hrají výrazně strukturova-
né dezény a nápadné reliéfy. Tra-
diční slaměné klobouky se objevují
v nových tvarech, vidíme inspiraci
Divokým Západem i pokrývkami
hlavy z 20. let. Oblíbené jsou maxi
ratanové náhrdelníky a náušnice,
u kterých upoutají pozornost ze-
jména netradiční tvarová řešení.

Alexmonhart

Inwear Johanna OrtizDondup
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MATCHING SETS

Návrháři do kolekcí přidávají mód-
ní doplňky ze stejných materiálů,
jako jsou oděvy. Pohrávají si jak
s pokrývkami hlavy a šátky, tak

s deštníky. To jim umožňuje vytvo-
řit ucelený look. Decentnější vari-

antou je ladění celého looku do
jedné barvy, extravagantnější mož-
ností jsou výrazně vzorované mód-
ní doplňky, které přímo ladí se vzo-

ry na oděvech. Díky aktuální situ-
aci pracují návrháři také s rouška-

mi. Některé značky je pojaly více
umělecky a aplikují na roušky 3D

květinové aplikace či zdobení.

Victoria Beckham

PLAYFUL
SCARVES

Často se objevují šátky a šály. Kla-
sické uvazování kolem krku je pasé

a je nahrazováno hravým stylin-
gem. Šátky jsou uvazovány kolem
hlavy ve stylu „italské vdovy“. Vyni-
kají pestrou barevností a vzorová-

ním. Více mladistvou variantu
představuje letmé zavázání ve vla-
sech, kdy šátek nahrazuje čelenky.
Šátky a šály jsou také stále častěji

uvazovány v pase na místo opa-
sků. Návrháři je vrství jak na šaty,
tak na saka a kabátky či například

kolem rukojeti kabelek.

Sandra Mansour Greta Constantine Batsheva

Chloé Maje

SIGNIFICANT
JEWELLERY
Touha zaujmout se promítá do bi-
žuterie a šperků, které vynikají
svou velikosti. Nápadné jsou ma-
sivní řetězy kolek krku i na zápěs-
tích ve zlatých a stříbrných odstí-
nech. Oblíbené jsou maxi perlové
náhrdelníky a spony ve vlasech.
Z hlediska tvarového řešení vynika-
jí především abstraktně kompono-
vané náušnice. Trendy jsou florální
motivy i minimalisticky řešené ob-
jekty. Mnoho značek si pohrává ta-
ké s barevností a představují šper-
ky a bižuterii v hřejivých odstínech
červené či fialové.

PÁNSKÉ
DOPLŇKY

Čím výraznější doplňky, tím lepší.
Zřejmě nejpopulárnějším do-
plňkem jsou rybářské kloboučky.
Ty vidíme jak v neutrálních bar-
vách, tak v pestrých odstínech.
I v pánských kolekcích se často
objevují šátky, ty jsou většinou za-
vazovány kolem krku nebo kombi-
novány spolu s košilí a oblekem,
kdy vytvářejí svěží, elegantní look.
Dalším prvkem, který návrháři za-
řadili jak do pánských, tak do dám-
ských kolekcích jsou velké hranaté
brýle, nejčastěji v provedení
s transparentními obroučky.

GantLuisa Beccaria Basler

Gant

Jack 
and Jones

Dondup Isabel Marant
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Opava – Pokračujeme v našem seriálu, ve
kterém představujeme návrháře a desig-
néry z České republiky i ze zahraničí. Ten-
tokrát vám přestavujeme módní výtvarnici
Alici Kurkovou, která žije a tvoří v Opavě. 

Jak jste se dostala ke své profesi módní
výtvarnice?

V mé rodině se takové práci nikdo nevěnoval
a ani nevěnuje. Dostala jsem se k ní díky mojí
dceři, která je úspěšnou mažoret-
kou a já jsem jí začala vymýšlet
a tvořit kostýmy. Později jsem už
tvořila kostýmy pro celé skupiny,
zájem projevili i další sportovci a já
jsem se věnovala několik let jen
sportovním dresům. Pak ale najed-
nou toho máte dost a chcete se
někam posunout. V hlavě se mi už
začaly tvořit nápady na večerní ko-
lekce, a tak jsem je následovala. 

Čím se tedy ve své tvorbě zabý-
váte?

Mou tvorbu charakterizuje má svo-
boda a vlastní fantazie. V centru
Opavy jsem si 11. listopadu 2015
otevřela ateliér, kam si mohou ženy
přijít vyzkoušet společenské šaty,
večerní toalety, svatební šaty
a spoustu dalších věcí. Ty si mohou
u nás zapůjčit, zakoupit nebo ne-
chat na míru navrhnout a ušít. Mo-

hu jim výtvarně zpracovat jejich kabelky, boty
a různé další módní doplňky, pomocí malová-
ní, došívání perliček a kamínku apod. a vytvo-
řit jim tak celou kolekci. Jsme schopni vytvořit
také různé ozdoby do vlasů, šperky a jiné
drobnosti tak, aby model byl ucelený a napro-
sto jedinečný. Okrajově nabízíme pro pány
módní doplňky, jako jsou kravaty, motýlky, aby
byli sladěni se svými partnerkami. Ale jinak se
pánské módě nevěnuji, nedovoluje mi takové
možnosti jako dámská a navíc bych to už ne-
zvládla i z důvodu velké časové vytíženosti. 

Komu je určená vaše tvorba? 

Má tvorba je určená všem ženám a dívkám,
kterým se mé výtvory líbí. Spolupracuji i se
známými osobnostmi, tvořím také pro zahra-
niční klientelu.

S kterým materiálem pracujete nejčas-
těji?

Mám ráda lehké a vzdušné materiály, jako je
například hedvábí, nebo materiály, které jsou

elastické. Ženy se chtějí cítit po-
hodlně, nemají rády, když jsou věci
těžké, omezují je v pohybu, napří-
klad pokud jim neumožňují pohodl-
ně zvednout ruce, či případně je
někde něco škrábe apod. Ale ne-
vím o žádném materiálu, o kterém
bych vám řekla, že bych ho nikdy
v životě nevyužila. Spíš bych práci
s ním přijala jako výzvu.

Který váš model byl kdy nejvíce
pracný? 

Pracné jsou modely s mnoha ka-
mínky, korálky, vyšívané, bohaté.
K těmto se řadí svatební šaty na-
příklad pro romské nevěsty. Při ta-
kových zakázkách obvykle nejsou
žádné hranice pro výrazné prvky,
tedy pokud jde o zdobení, třpytky,
kameny, korálky, objem šatů, délku
závoje, kamínky se aplikují také na
obuv, zdobí se i ženichové.

Představujeme designéry

ALICE KURKOVÁ

Foto: Petra Vavrečková
Foto: Jana Bejdáková

Foto: archiv Alice Kurkové

Foto: Petra Vavrečková
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Který kousek ze své tvorby máte nejradě-
ji a nosíte svou tvorbu? 

Myslím, že každý člověk má své oblíbené kou-
sky ve své skříni. I já mám takové v ateliéru.
Jsou to kousky s jakousi citovou vazbou spo-
jenou s něčím konkrétním. I malíř má své ob-
líbené obrazy a já to mám stejné. Samozřej-
mě nosím svou tvorbu na různé příležitosti,
které život přináší. 

Kde získáváte inspiraci pro svoji tvorbu?

Inspirace je všude kolem nás, stačí se dívat. 

Co vás nejvíce baví na vaší práci? 

Moje práce je náročná, ale i velmi zábavná
a to všechny činnosti, které obnáší. Miluji jí,
a proto nemyslím na to, co mě zrovna baví
a co ne. Abych dosáhla výsledku, musím pro-
jít všemi fázemi, které jsou k němu potřeba.
Na výsledek se vždy těším.

Jak pohlížíte na český módní průmysl? 

Češi jsou úžasně kreativní národ. Vždy jsme
si uměli poradit, jak co opravit, umíme velké
množství ručních prací, kombinovat látky
s pletením, vyšívat, háčkovat, paličkovat,
štopovat…A když se tyto zkušenosti promít-
nou do módy, jsme jedineční. Nemusíme
přece kopírovat Ameriku.

Jsou požadavky vašich zákaznic ovlivně-
ny módními vlnami, nebo mají nějakou
představu a jdou za vámi, abyste jim ji
vytvořila?

Módním vlnám nepodléhám ani já, ani mé
klientky. Spolupráce je vzájemná. Klientka
má většinou nějakou představu, kterou mi
sdělí a moje práce se od této odvíjí. 

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

Svou tvorbu prezentuji ve svém ateliéru, na
sociálních sítích a také na módních přehlíd-
kách, kam mě zvou pořadatelé. 

Kde prodáváte svou tvorbu?

Ve svém ateliéru, případně i v online prostředí. 

O které vaše výtvory je největší zájem? 

Zákaznice mají různé požadavky, každá žena
požaduje něco jiného, v čem bude krásná
a výjimečná, a proto pro vyhovění požadav-
kům zákaznic dělám maximum. Snažím se,
aby nabídka obsahovala všechny styly.

Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?

Za svůj úspěch považuji hlavně to, že je o moji
tvorbu opravdu velký zájem, zákaznice si ji sa-
my najdou a přijdou do ateliéru. Práce mám
opravdu hodně, a to je to nejlepší.

Dokážete si představit spolupráci s malo-
obchody, průmyslovými výrobci apod.?

Ne, protože každá věc, kterou vytvořím, je ori-
ginál a zakládám si na tom.

Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

Upřímně? Přežít! V době, kdy nás všechny
omezuje covid-19, neplánuji absolutně nic.

Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářům?

Hlavně buďte zdraví a usměvaví. S láskou Alice.
Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Alice Kurková
Módní výtvarnice Alice Kurková se
narodila 3. října 1967 v Opavě,
kde rovněž studovala Střední zdra-
votnickou školu. Vždy měla potřebu
realizovat se tvůrčím způsobem,
tak začala tvořit dresy pro svoji
dceru, která se úspěšně realizova-
la jako mažoretka. Alici oslovovali
další lidé, kteří také chtěli různé
sportovní dresy a za šest let, kdy
vytvořila přes 400 dresů, se roz-
hodla posunout se dále a tvořit jiné
oděvy. V roce 2015 otevřela ate-
liér v Opavě. V tomto ateliéru je
dnes možné si oblečení nejen ne-
chat navrhnout a vytvořit na zakáz-
ku, ale vybrat si i ze široké nabídky
vytvořených modelů a některý
z nich si zakoupit či zapůjčit. 
Tvorba Alice Kurkové, kterou chara-
kterizuje svoboda a vlastní fantazie
výtvarnice, je určená ženám a dív-
kám, kterým se její výtvory líbí a ob-
sahuje společenské šaty, večerní to-
alety a svatební šaty, ale i mnoho
dalších oděvů a doplňků. 
Módní výtvarnice Kurková spolu-
pracuje i se známými osobnostmi,
a také klientkami ze zahraničí, ale
ctí jejich soukromí, a proto nezmí-
nila jméno žádné z nich. 
Alice Kurková své výtvory prezentu-
je na módních přehlídkách, ple-
sech, sociálních sítích, interneto-
vých stránkách, ale i ve svém ateli-
éru v centrum Opavy, kde je mož-
né, mimo jiné, je zakoupit.

Foto: archiv Alice Kurkové

Foto: Petra Vavrečková

Foto: Jana Bejdáková
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Praha – Koronavir udělal z letošní statisti-
ky tržeb textilního maloobchodu v České
republice smutné čtení. Poté, co obchod-
níci s textilem a oděvy překonali následky
první vlny zákeřného viru, přišla v září 
vlna druhá – a v mnohém ještě větší. Do-
pad na textilní a oděvní maloobchod byl
katastrofický: V září a zejména v říjnu byl
propad tržeb velmi výrazný.

Vyplynulo to z údajů, které nám poskytují
členové test-klubu časopisu Svět textilu
& obuvi. Máme pravidelná hlášení od více
než stovky obchodníků z naší branže. Děku-
jeme jim, že i v toto nelehké době si našli
čas a podávají nám cenné informace. Vývoj
tržeb zveřejňujeme anonymně a vždy v po-
rovnání se stejným měsícem předcházející-
ho roku. Pokud budete mít zájem připojit
se, budeme rádi. Stačí jen napsat na náš 
e-mail: redakce@textil-obuv.cz.

1. pololetí: katastrofa
Jak jsme psali již v minulém vydání našeho ča-
sopisu, letošní rok přitom nezačal vůbec špat-
ně. V lednu a únoru obchodníkům stoupaly
tržby v meziročním srovnání a nic nenasvěd-
čovalo tomu, že přijdou nějaké trable. Ale při-
šly! V březnu k nám přišel covid-19 a s ním
špatné, a ještě horší zprávy. Obchody byly na
jaře poprvé v historii České republiky uzavře-
ny! Výsledkem toho byly katastrofické statisti-
ky: Textilní a oděvní maloobchod v ČR se
v břez nu propadl o 65 % (!), v dubnu dokonce
o 80 % a v květnu o 20 %! Pak se na chvíli
zdálo, že s blížícím se létem vir od nás odejde.
Situace se lepšila měsíc od měsíce. Zatímco
v červnu byl propad tržeb ještě o 5 %, v čer-
venci (a také v srpnu) to bylo o přijatelná 2 %. 

Přišla druhá vlna 
Jenže pak přišlo září a spolu s ním se objevila
druhá vlna koronaviru. „Lidé přestávají chodit
do našeho obchodu a raději si dělají zásoby
potravin,“ hlásil nám majitel obchodu s oděvy
z Ústí nad Labem. Podobně hovořila i vedoucí
prodejny s textilním zbožím z Českých Budějo-
vic: „Zákazníci jsou ostražití, nevědí, co bude.
A proto raději šetří peníze.“ Obdobné zkuše-
nosti má většina členů našeho test-klubu. Ob-
chod v naší branži se v září propadl o 10 %.
Jedinou výjimkou byly internetové obchody.
Podle Českého statistického úřadu jim v září
narostly meziročně tržby o pětinu! A docela
podstatná část jejich prodejů se týkala právě
oděvů. Třetí čtvrtletí tak skončilo s výsled-
kem -5 %!
Pak přišlo další nařízení vlády: další uzavření
obchodů! Ty byly mimo provoz od 22. října do
3. prosince. To se plně projevilo na tržbách:

V říjnu tak obchodníci zaznamenalo další mi-
mořádný propad tržeb: -70 %! 
V této chvíli nezbývá než stručně okomento-
vat situaci kolem prodeje zboží ve velkých hy-
permarketech. Podle rozhodnutí vlády totiž
mohly – společně s potravinami a drogistic-
kým zbožím – prodávat i oděvy a obuv. A tak
se stalo, že vedle uzavřených specializova-
ných prodejen ve velkých nákupních cen-
trech se v „potravinovém“ hypermarketu ve-
sele prodávalo zboží z naší branže. Že při-
tom došlo k diskriminaci malých obchodů je
jasné na první pohled. 
Jaký bude celý letošní rok se rozhoduje prá-
vě v těchto dnech. Dopředu však musím
konstatovat, že ani závěr roku nebude snad-
ný. Přesné výsledky tuzemského textilního
maloobchodu za rok 2020 se dočtete v dal-
ším vydání našeho časopisu.

Michal Korol

rhm Praha – Vlivem odlišné koronavirové
situace v tuzemsku a zahraničí se tržby
a prodeje výrazně odlišují. Zatímco v Če-
chách dochází kvůli vládním restrikcím
k propadu tržeb, zahraniční maloobchod-
níci zaznamenávají kvůli lepší situaci
opačný trend. Ke zvýšení prodejů dochází
jak ve Velké Británii, tak ve Spojených
státech.

Česká republika zaznamenává již od února
pokles tržeb prodejen oděvů a obuvi. Tržby
se od té doby propadly o desítky procent.
Vzhledem k aktuálním opatřením a dlouho-
dobému uzavření specializovaných prodejen
analytici i nadále očekávají pokles. Zatímco
tržby v maloobchodním prodeji hlásí v po-
sledních měsících silný propad, prodeje v za-
hraničí sílí.
Národní maloobchodní federace v USA hlásí,
že se tamní maloobchod začíná zotavovat
z pandemie a od června dochází k meziměsíč-
nímu i meziročnímu růstu. Od ledna navíc do-

šlo ke zvýšení tržeb o 8,6 %. Zpráva Perisco-
pe od společnosti McKinsey navíc uvádí, že
by se situace měla ještě zlepšit, až 81 % spo-
třebitelů totiž plánuje v nadcházejících týd-
nech nakoupit za vyšší částky než loni. 

V září ve velké Británii zaznamenali obchod-
níci meziroční nárůst tržeb o 6,1 %. Ten při-
suzují nejen nákupům spojených se začát-
kem školního roku, ale také předčasným vá-
nočním nákupům. Na základě průzkumu
však bylo zjištěno, že i přes nejistou situaci
téměř polovina spotřebitelů plánuje počkat
na znovuotevření obchodů a dárky nakoupit
těsně před Vánocemi v kamenných prodej-
nách. To by pro britské prodejce mohla být
pozitivní zpráva, jelikož by předčasné vánoční
nákupy nemusely vést k výraznému snížení
tržeb během prosince.
Pro většinu zemí západního světa Vánoce
tento rok představují důležitější období než
kdy jindy. Mnoho maloobchodníků se bude
snažit vynahradit si ztráty způsobené pande-
mií covid-19. Vzhledem k nejisté situaci
a možnosti, že i těsně před Vánocemi budou
prodejny v některých zemích uzavřeny, spo-
lečnosti vyzývají zákazníky, aby z hlediska
skladových zásob a distribuce nakoupili dár-
ky co nejdříve.

Tržby textilního maloobchodu za leden až říjen 2020

KONEC ŠPATNÝ, VŠECHNO ŠPATNÉ

Tržby v zahraničí 

PŘEKVAPIVÝ NÁRŮST PRODEJŮ

1. pololetí: -27 2. čtvrtletí: -5

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2020
(v porovnání se stejným obdobím roku 2019)

Zdroj: Svět textilu & obuvi

Foto: fashionnetwork.com
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Praha – Celková hodnota všech bankovek
a mincí, které jsou v současné době v obě-
hu (tzv. oběživo), překonala 19. listopadu
2020 poprvé hranici 700 miliard Kč. 
Tato částka představuje více než 2,6 mi-
liardy kusů bankovek a mincí v oběhu. 
Nejpočetnější zastoupení mezi českými 
penězi mají dvoutisícikorunová bankovka
a korunová mince.

Z křivky grafu denních hodnot oběživa je
patrný dlouhodobý růstový trend. Za zmínku
stojí některé odchylky: stagnace oběživa v le-
tech 1997 a 1998 měla návaznost na mě-
nové turbulence a s nimi spojené vysoké úro-
kové sazby. V polovině roku 2000 se na hod-
notě oběživa projevil pád Investiční a poštov-
ní banky (krátkodobý nárůst hodnoty oběživa
souvisel s výběry hotovosti z této banky). Ex-
trémní výběry hotovosti lze pozorovat také
na konci roku 2008, po nich následovala
dvouletá stagnace oběživa. Tyto jevy souvisí
s finanční a navazující hospodářskou krizí.
Další mimořádný nárůst hodnoty oběživa se

odehrál letos v březnu, a to v souvislosti
s přijímanými vládními opatřeními proti šíření
nemoci covid-19.
Za letošním výrazným nárůstem oběživa lze
najít dva hlavní důvody – někteří obyvatelé si
na začátku jarní karantény vytvořili finanční
rezervu v hotovosti pro případ neočekáva-
ných událostí, ale uzavření většiny obchodů
a provozoven služeb jim neumožnilo tuto ho-
tovost plně využít k placení. Někteří podnika-
telé, zřejmě jako v každém složitém období,
také drželi více hotovosti v porovnání s běž-
ným obdobím.
Po skončení první vlny pandemie na jaře tak
zůstalo v oběhu o cca 30 miliard Kč hoto-
vosti více, než by odpovídalo standardnímu
„nekrizovému“ vývoji ve společnosti. S dru-
hou vlnou pandemie a částečným uzavřením
ekonomiky objem hotovosti v oběhu opět
vzrostl, ale už ne tak výrazně jako na jaře.
Hotovost plní dvě základní funkce. Je plateb-
ním prostředkem a také uchovatelem hod-
noty, protože řada lidí drží své úspory v ban-
kovkách a mincích. Rozvoj bezhotovostních
forem placení sice postupně snižuje podíl

oběživa na platebních transakcích, ale reak-
ce části obyvatelstva na mimořádný vývoj
v letošním roce okolo pandemie covid-19
způsobila zrychlení růstu hodnoty oběživa.
V důsledku toho narostlo oběživo z úrovně
600 miliard Kč na 700 miliard Kč za pou-
hých 28 měsíců.

Zdroj: Česká národní banka

Česká národní banka

V PENĚŽNÍM OBĚHU 
JE 700 MILIARD KORUN

Několik zajímavostí

■ Od prvního dne, kdy začala platit
čes ká měna (8. února 1993), došlo
k nárůstu oběživa o 673,1 miliar-
dy Kč z původních 28,1 miliardy Kč.

■ Pokud bychom všechny bankovky evi-
dované v oběhu položili podélně jed-
nu za druhou, vznikl by pás o délce
80 200 km (což je vzdálenost 2krát
kolem rovníku).

■ Součet hmotnosti všech mincí, které
jsou aktuálně v oběhu, je přes
11 100 tun. Tímto materiálem by se
naplnilo 555 vagonů po 20 tunách.

■ Oběživo dosáhlo poprvé úrovně:
● 100 miliard Kč v květnu 1995
● o 200 miliard Kč v červnu 2000

(nárůst o 100 mld. Kč za 
61 měsíců)

● o 300 miliard Kč v květnu 2006
(nárůst o 100 mld. Kč za 
71 měsíců)

● o 400 miliard Kč v září 2011 (ná-
růst o 100 mld. Kč za 
64 měsíců)

● o 500 miliard Kč v listopadu
2015 (nárůst o 100 mld. Kč 
za 50 měsíců)

● o 600 miliard Kč v červenci 2018
(nárůst o 100 mld. Kč 
za 32 měsíců)

● o 700 miliard Kč v listopadu
2020 (nárůst o 100 mld. Kč 
za 28 měsíců)

Vývoj výše oběživa od 8. 2. 1993 do 19. 11. 2020

Foto: Pixabay
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Tábor – „Nabízíme léty prověřenou kvalitu,
české výrobky, na které je spolehnutí
a které padnou, jistotu záruky, vrácení pe-
něz nebo výměny zboží, a hlavně skutečně
široký výběr velikostí, tvarů a barev. 
E-shop jsme dosud neměli a ani o něm ne-
uvažovali, neboť přímý kontakt se zákazní-
kem je pro nás klíčový. Protože klobouky
a čepice, dle mého názoru, nejsou zcela
vhodný sortiment pro online prodej, ale
současná situace nás donutila se nad ně-
jakou formou online prodeje zamyslet,“ ří-
ká Petra Málková (42), majitelka firmy
Klobouky, čepice Tábor, která zaštiťuje ka-
mennou prodejnu nacházející se v prvním
patře OD Dvořák v Táboře. Časopis Svět
textilu & obuvi ji požádal o rozhovor. 

Od kdy funguje vaše firma?

Firmu založila moje maminka, paní Danuše
Málková, v roce 2003. Obchod s klobouky
a čepicemi se nejprve nacházel v obchodním
domě Bekl v Bílkově ulici v Táboře, ale už
v roce 2004 jsme se přestěhovali na hlavní
třídu do Obchodního domu Dvořák. Nejprve
jsme měli pronajatý prostor o velikost 25 m2

ve staré části obchodního domu. Po rekon-
strukci v roce 2019 se prodejna přestěho-
vala do nové, moderní části, a také se zvět-
šila její plocha, a to na 40 m2. V srpnu roku
2019 odešla maminka do důchodu a řízení
firmy jsem převzala já. Co se týče zaměst-
nanců, tak žádné nemám. Maminka nadále
pokračuje v prodeji jako brigádnice a v přípa-
dě období před Vánocemi a v době letních
dovolených si najímáme další brigádníky.
Co se týká internetového prodeje, e-shop
jsme dosud neměli a ani o něm neuvažovali,
neboť přímý kontakt se zákazníkem je pro
nás klíčový. Stejně tak sortiment, který v na-
ší prodejně nabízíme, tedy především klobou-
ky a čepice, není zcela vhodný na online pro-

dej. Klobouky je potřeba zkoušet, nejen kvůli
velikosti, ale měl by zkrátka dobře padnout
na hlavu. Je to podobné jako s brýlemi.
Mnohdy přijde zákazník a říká, že mu stejně
nic nesluší. Pak vyzkouší 10 druhů pokrývek
hlavy a zjistí, že ten jeden konkrétní typ mu
sedí jak ulitý. Nicméně i nás, stejně jako
ostatní živnostníky, zasáhla pandemie koro-
naviru a s tím spojená vládní opatření. V tuto
chvíli je náš obchod zavřený, což nás donuti-
lo o nějaké formě online prodeje uvažovat.
Ale zatím jsme ve fázi brainstormingu.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Jsme jediná specializovaná prodejna v Tábo-
ře s dlouhou tradicí, troufám si říct, že má-
me pevnou zákaznickou základnu, složenou

převážně z žen, které nakupují nejen samy
pro sebe, ale často také se svými dětmi ne-
bo s manželi či partnery. Tu a tam se objeví
i samotný muž jako zákazník, ten většinou
rovnou ví, co chce a v kloboucích se vyzná.
Věkově jsou zastoupené všechny generace
a kromě stabilních zákazníků z okolí Tábor-
ska nás v letní sezoně navštěvují také lidé,
kteří jsou v této oblasti na dovolené a jsou
mile překvapeni širokou škálou naší nabídky,
ale i cenami ve srovnání s jinými lokalitami
v České republice.

Co všechno máte v nabídce sortimentu?

Nabízíme léty prověřené kvalitní zboží od
čes kých značek a prozatím neplánuji nadále
experimentovat například tím, že bych při-

Obchod s pokrývkami hlavy a módními doplňky v Táboře

KLOBOUKY 
JE POTŘEBA VYZKOUŠET

Petra Málková (uprostřed)
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brala zboží od českých designérů apod. Sází-
me na tradici, tedy na české značky TONAK
a Karpet, dále pak na pletené výrobky od fir-
my Pletex a funkční čepice od firmy RDX.
Odebíráme rovněž zboží od menších rodin-
ných firem a dodavatelů. V posledních letech
jsme rozšířili nabídku dětského zboží i pro
větší děti. Naopak jsme z nabídky našeho
sortimentu úplně vyřadili myslivecké klobou-
ky, došli jsme k tomu, že nemůžeme nabíd-
nout takový výběr jako v prodejně specializo-
vané na myslivost. V současné chvíli nepře-
mýšlím ani tak o změně sortimentu, jako
spíš o způsobu, jak naše zboží prodávat,
když je prodejna zavřená. Ze zahraničních
značek nabízíme deštníky, a to od firem Do-
ppler a s.Oliver. U klobouků, čepic a punčo-
chového zboží se ale snažíme zůstat věrní
domácím, českým značkám.

Uvažovala jste nad možností začít spolu-
pracovat s nějakou modistkou a nechat
si od ní pro váš obchod vyrobit například
limitovanou kolekci fascinátorů před ob-
dobím plesů či svateb?

Jako myšlenka to zní báječně, ale zatím se
spíš držím osvědčeného přístupu, tedy pro-
deje funkčního a praktického zboží. Přece
jen Tábor není tak velké město a v tomto pří-
padě je náš přístup spíše konzervativní. Ale
kdo ví, co přinese další vývoj.

Jaký vámi nabízený sortiment je u vašich
zákaznic, zákazníků nejoblíbenější? Co je
pro zákaznice a zákazníky nejdůležitější
na vašem zboží, když si ho vybírají?

Za čím naši zákazníci z řad mužů i žen chodí,
je skutečně převážně klasika. Páni vyhledávají
klasické černé klobouky od značky TONAK,
dále bekovky nebo masaryčky, zkrátka to, na
co jsou zvyklí celý svůj život. Dámy tu a tam
zvolí modelový klobouk, ale mnohem častěji
pak barety a modelové čepice, které jsou
přece jen univerzálnější. V létě vedou v oblibě
slamáky všech možných tvarů a velikostí. Má-
me v sortimentu samozřejmě i pár extrava-
gantních kousků, především překrásné mo-
delové klobouky z Karpetu a TONAKu, ale ta-
kové se prodávají velice zřídka. Myslím, že
pro našeho zákazníka je podstatné, že najde
to, na co je zvyklý, že ví, že jde o kvalitní český
výrobek, na který se vztahuje záruka, kterou
v případě potřeby může uplatnit.

Existuje nějaké konkrétní zboží, které se
vám nedaří sehnat?

Na takovou situaci jsem zatím nenarazila.
Záměrně nenabízíme speciální zboží (např.
buřinky nebo cylindry), ale samozřejmě když
přijde zákazník s takovým přáním, tak se mu
snažíme vyjít vstříc a toto zboží vyhledat a ob-
jednat na prodejnu.

Jak řešíte situaci, kdy se vám nedaří pro-
dat nějaké zboží?

I my samozřejmě některé starší kousky zlev-
ňujeme, aby se odprodaly a mohlo je nahra-
dit zboží z nových kolekcí. Prozatím tento pří-
stup funguje výborně. Myslím, že je to opět
díky kontinuitě – obchod funguje dlouho, zá-
kazníci nás znají a ví, co chtějí a my zase zná-
me jejich potřeby, přání a požadavky.

Jak často měníte vzhled výlohy?

Tím, že sídlíme v obchodním domě, bohužel
výlohu nemáme. Obchod je ale velmi vzdušný
a světlý a už při jízdě na pohyblivých scho-
dech má zákazník pohodlný vhled do útrob
našeho obchodu.

Jak přistupujete k propagaci?

Už léta pravidelně spolupracujeme s tábor-
skou módní návrhářkou Hanou Zelenkovou.
Na jejích módních přehlídkách tak mají náv-
štěvníci možnost vidět naše klobouky a firma
je díky tomu propagována. Před pár týdny
jsme založili stránku firmy na sociální síti Fa-
cebook, v blízké budoucnosti připravujeme

aktivity na sociální síti Instagram. Sociální
média budou stěžejní pro naši existenci,
zvláště pokud uzavření obchodů z důvodu
ochromení České republiky pandemií korona-
viru bude dlouhodobější a skutečně budu
muset konkrétněji uvažovat o nějaké formě
online prodeje našeho sortimentu.

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

Jednoznačně tím, že jsme jediná specializo-
vaná kamenná prodejna svého druhu v okre-
se. Samozřejmě nejsme jediní, kdo nabízí po-
krývky hlavy, tyto najdete čím dál častěji
v různých provozovnách, ať už jde o vietnam-
ské obchody nebo butiky či dětské prodejny.
My ale nabízíme léty prověřenou kvalitu, če-
ské výrobky, na které je spolehnutí a které
padnou, jistotu záruky, vrácení peněz nebo
výměny zboží a hlavně skutečně široký výběr
velikostí, tvarů a barev. Vždy s nadsázkou ří-
káme, že od nás bez čepice neodejdete.

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

Všem bych v tuto chvíli chtěla vyjádřit solida-
ritu a popřát mnoho sil a trpělivosti v sou-
časné nelehké situaci. Jsme v tom všichni
společně a musíme se podporovat navzá-
jem. Pevně věřím, že české firmy a výrobci
koronavirovou krizi překonají a budeme tak
nadále moci spolupracovat, nebo novou spo-
lupráci navázat.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Foto: archiv Petry Málkové
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Zlín – Česká obuvnická a kožedělná asoci-
ace (ČOKA) vydala letos významný mate-
riál, nazvaný Studie k situaci ve výrobě,
dovozech, vývozech obuvi, ve spotřebě
a prodeji obuvi v České republice a ve svě-
tě. V minulém vydání časopisu Svět textilu
& obuvi jsme otiskli první část tohoto tex-
tu, věnujícího se dovozu a vývozu obuvi
z/do ČR. Dnes otiskujeme další část. 

Analýza současného stavu ve výrobě
a spotřebě obuvi v České republice
Česká republika byla dříve opravdu obuvnic-
kou velmocí a obuvnický průmysl patřil nejen
k největším výrobcům, ale i exportérům.
V roce 1990 se vyrábělo cca 70 milionů pá-
rů obuvi a zaměstnání v obuvnickém průmys-
lu mělo asi 30 000 lidí. S uvolněním importu
a maximální liberalizací vyrostla českým vý-
robcům velmi tvrdá a nekalá konkurence ze-
jména v podobě obuvi dovážené z asijských
zemí. A to v takových množstvích a za tako-
vých cenových podmínek, že ve vývoji tohoto
oboru došlo k podstatnému útlumu. Situaci
ve výrobě obuvi a vývoj zaměstnanosti v obuv-
nickém průmyslu v letech 2008–2019 do-
kladuje přiložená tabulka.
Propad výroby v letech 1997–2003 působil
jako iniciátor sestupné spirály ztráty konku-
renceschopnosti u velkých firem tím, že byly

nuceny svoje prakticky neměnné fixní náklady
rozpouštět ve zmenšujícím se objemu výro-
by, a byl jednou z hlavních příčin kritického
hospodářského stavu většiny velkých obuv-
nických firem a jejich následných konkurzů
a zániku. O práci přišlo v tomto období cca
25 000 zaměstnanců velkých obuvnických
firem v celé ČR. Výroba obuvi se proto stala
postupně záležitostí menších, často i rodin-
ných firem, které patří jednoznačně do ob-
lasti malého a středního podnikaní. Od roku
2009 jsou výroba i počty pracovníků více
méně stabilizované. 
Pokles výroby obuvi způsobil následně útlum
výroby v koželužnách a dalších dodavatelských
odvětvích, tj. snížila se výroba dalších poloto-
varů a komponent pro obuvnický průmysl (po-
dešve, ztužovací dílce, textilie a záměnné ma-
teriály, kopyta atd.). Téměř veškeré materiály
a polotovary pro výrobu obuvi se dnes musí
do ČR dovážet. I přes tyto složité podmínky
úspěšně funguje řada menších firem a firem
rodinného typu, které se soustředí na speci-
alizované produkty a na dokonalý servis pro
zákazníka. Z výše uvedených údajů však záro-
veň vyplývá i skutečnost, že český obuvnický
průmysl můžeme stále považovat za dobrého
a efektivního exportéra, a to přes všechny
možné působící ekonomické tlaky. 
Potěšitelná je skutečnost, že také v letech
2011–2014, kdy hospodářská krize znovu

ohrozila mnohá výrobní odvětví, se dařilo če-
ským výrobcům zejména v segmentu kvalitní
dětské certifikované obuvi udržovat výrobu,
protože poptávka po této obuvi na českém
trhu roste. Výroba obuvi je v posledních le-
tech stabilní a činí zhruba čtyři miliony párů
za rok. Obuvnické firmy mají zakázky a mohly
by vyrábět i více párů obuvi, ale limitujícím
faktorem je nedostatek pracovních sil. To, že
nejsou vyučenci, firmy řeší již 15 let a jsou
schopny si lidi zaučit. Nicméně do obuvnické
výroby se „mladí pracovníci nehrnou“ a star-
ší pracovníci pomalu odcházejí do důchodu.
Chybí generační výměna, a to je dnes největ-
ší problém pro udržitelnost výroby obuvi nej-
en v ČR, ale i v Evropě.

Trh s obuví 
v České republice
Český obuvnický průmysl tvoří cca 35 firem
nad 20 zaměstnanců. Obuv se však vyrábí
i v řadě tzv. mikrofirem, kde jsou počty pra-
covníků podstatně menší (do 20 zaměstnan-
ců). V roce 2019 se v České republice vyro-
bily podle kvalifikovaných odhadů cca čtyři
miliony párů obuvi. České obuvnické firmy za-
městnávaly celkem asi 3 500 zaměstnanců.
Velkým problémem pro české výrobce obuvi
je v posledním období zejména získání kvalifi-
kované pracovní síly, která je zapotřebí ze-
jména pro výrobu náročných typů obuvi.

Obuvnický průmysl v České republice a ve světě (2)

ZÁKAZNÍCI SE VRACEJÍ
K ČESKÝM BOTÁM!
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Čeští výrobci by se rádi vrátili i na ruský trh,
kde byla česká obuv velmi žádaná, bohužel
současná politická situace a zavádění dalších
sankcí vůči Rusku, ale i technických překážek
obchodu ze strany Ruska tomu brání. Vý-
znamnou roli začíná v poslední době sehrávat
internet a možnosti nákupu obuvi přes tzv. e-
shopy. To je velká výzva a nová možnost i pro
domácí výrobce, protože prodej obuvi touto
formou každoročně stoupá. Význam prodeje
obuvi distančním způsobem stoupl i v době
nuceného uzavření maloobchodů s obuví z dů-
vodu covid-19 na jaře 2020. Je to cesta, kte-
rá bude stále důležitější.

Budoucnost českého 
obuvnického průmyslu
Pro budoucnost českého obuvnického prů-
myslu má velký význam budování distribuční
sítě v tuzemsku a v okolních zemích. Řada vý-
robců vybudovala svou vlastní maloobchodní
síť, resp. se snažila získat i prodejny smluvní.
České obuvnické firmy restrukturalizovaly vý-
robu a vyrábějí obuv s vyšší přidanou hodno-
tou zejména v segmentech ochranná, bez-
pečnostní a pracovní obuv, ale i obuv ortope-
dická, zdravotní, profylaktická a kvalitní dět-
ská obuv. Vyrábí se i kvalitní usňová dámská
a pánská vycházková obuv. Potěšitelná je ta-
ké skutečnost, že mnoho zákazníků se vrací
ke kvalitní české obuvi a vyžadují ji u svých
prodejců. Zejména v segmentech dětské
a zdravotní obuvi je tato tendence markantní.
Jak již bylo uvedeno, novou možností se stá-
vá pro výrobce internetový prodej přes vlast-
ní e-shopy. Tato forma prodeje je oblíbená ze-
jména mezi mladou generací a je nutné na
tyto nákupní zvyklosti urychleně reagovat.

Zpracovaly: PhDr. Vlasta Mayerová 
a Jana Bobálová, ČOKA

Zdroj údajů: ČSÚ, GŘC, MPO ČR, 
* Kvalifikovaný odhad ČOKA
** Jde o zdánlivou spotřebu obuvi na jednoho obyvatele, která je vypočítána na základě hodnot importu, exportu a výroby

Bilance výroby obuvi a vývoj zaměstnanosti v obuvnickém průmyslu v ČR v letech 2008–2019

Bilance výroby, exportu, importu a spotřeby obuvi v ČR v letech 2008–2019

celková výroba mil. Kč

obuvi v ČR tisíc párů

počet 

zaměstnanců

2008*

2 098

4 900

3 800*

2009*

2 003

4 500

3 500*

2010*

1 998

4 489

3 450*

2011*

1 997

4 438

3 400*

2012*

1 868

4 150

3 300*

2013*

1 868

4 150

3 300*

2014*

1 800

4 100

3 250*

2015*

1 813

4 110

3 250*

2016*

1 764

3 998

3 235*

2017*

1 861

4 000

3 521*

2018*

1 863

4 021

3 559*

2019*

1 865

4 012

3 553*

celková výroba mil. Kč

obuvi v ČR tisíc párů

export mil. Kč

obuvi tisíc párů

import mil. Kč

obuvi tisíc párů

spotřeba páry /

obuvi 1 os.

reálná páry /

spotřeba 1 os.

2008*

2 098*

4 900*

6 162

56 497

11 503

161 906

10,61**

3,1*

2009*

2 003*

4 500*

6 295

35 599

10 284

108 753

8,02**

3,0*

2010*

1 998*

4 489*

8 148

43 017

11 636

140 169

9,2**

3,1*

2011*

1 997*

4 438*

9 866

51 381

13 299

188 558

12,04**

3,3*

2012*

1 868*

4 150*

11 957

35 334

12 488

110 363

7,9**

3,2*

2013*

1 868*

4 150*

14 593

64 362

13 857

104 148

4,2**

3,3*

2014*

1 800*

4 100*

17 188

57 315

16 081

100 234

4,5**

3,5*

2015*

1 850*

4 110*

19 027

39 056

19 342

67 301

3,1**

3,1*

2016*

1 764*

3 998*

20 978

47 860

25 073

77 666

3,2**

3,2*

2017*

1 861

4 000*

24 540

57 463

27 532

90 544

3,5**

3,5*

2018*

1 863

4 021

17 270

44 886

25 842

93 479

4,9**

4,1*

2019*

1 869

4 012

19 223

44 255

28 168

97 893

5,3**

4,5*

2x foto: Pixabay



Praha – Většina podnikatelů vnímá mar-
keting jako způsob, jak získat nějaké kli-
enty. Takže se mu věnuje zejména na za-
čátku. Ve chvíli, kdy už se ve svém oboru
stanete známými, klientů máte dostatek
a diář se vám plní na několik týdnů do-
předu, jde propagace stranou. Ale dává
to takhle smysl?

Základní problém je v tom, že když máte dost
práce, soustředíte se primárně na zakázky
pro klienty. Na psaní blogových článků, přispí-
vání na sociální sítě ani úpravy vlastního 
webu nezbývá čas.
Podobně je to s motivací. Proč se snažit,
když máte plnou kapacitu dlouhodobých za-
kázek, nebo v podstatě konstantní proud no-
vých klientů na doporučení? Navíc je tu čas-
tá obava, že když do marketingu napřete ví-
ce energie, vygeneruje více klientů. Které
budete muset odmítnout, protože je v našla-
paném diáři nemáte kam dát.
Podle mě se marketingu vyplatí věnovat i ve
chvíli, kdy to zdánlivě vůbec není potřeba.

Zítra to může být jinak
Nechci malovat čerta na zeď. Ale tohle je si-
tuace, kterou spousta volnonožců, živnostní-
ků a malých firem právě zažívá v souvislosti
s koronavirem a vládními opatřeními. Zejmé-
na lidem, jejichž živnost stála na osobním
kontaktu se zákazníky, odpadly doslova ze
dne na den všechny zakázky. A to nemusí být
ani krize. Podobná věc se vám může stát,
pokud většina vašich příjmů plyne od jedno-
ho dominantního zákazníka. Osobně za tako-
vou rizikovou hranici pro lidi na volné noze
pokládám 20 %. Velký klient může z různých
důvodů (reorganizace, nový ředitel, ztráta
dotací) rychle odpadnout, a vy pak budete
řešit, jak náhlý peněžní výpadek překlenout.
Když navíc nejste zvyklí plánovat, nemáte na-
stavené procesy ani vybudovanou komunitu
potenciálních zákazníků v e-mailové databázi

a na sociálních sítích, dostat se v takové si-
tuaci zpátky na nohy je o hodně těžší.

Pozor na vyhoření
Druhé riziko spočívá v tom, že v tomhle reži-
mu často děláte stále stejnou práci. Z něče-
ho, co vás kdysi bavilo, se stává monotónní
rutina. Poptávka vás tlačí věnovat zakázkám
pro klienty stále více hodin denně. Pak ne-
máte čas na rodinu a přátele, nestíháte se
věnovat svým koníčkům, nebo dokonce ani
svým fyziologickým potřebám, jako je zdravé
jídlo nebo dostatečný spánek. Ve výsledku
jste unavení, vyhořelí a naštvaní.
Ale dost katastrofických scénářů. Strategic-
ký pohled na marketing vám může přinést
i řadu pozitivních věcí:
1. Lepší klienty. Své stávající zákazníky mož-
ná máte rádi. Nebo si říkáte, že každý záka-
zník je dobrý zákazník. Ale možná i vy máte
mezi klienty pár potížistů. Takových, kteří mají
ke všemu námitky, pozdě platí faktury a bez
opakovaných urgencí vám málokdy dodají
podklady včas. Dává smysl je postupně ne-
chat odejít a zaměřit se na své ideální, tzv. áč-
kové klienty. Podle Paretova pravidla jich mezi
stávajícími zákazníky máte zhruba 20 %. Lep-
ší klient nemusí být nutně větší firma. Je to
člověk, který potřebuje přesně vaše silné
stránky a dary, a dokáže je patřičně ocenit.
Navíc si s nimi většinou rozumíte i lidsky, tak-
že spolupráce běží jako po másle.
2. Zajímavější zakázky. Každým dalším ro-
kem podnikání profesně rostete. Máte větší
praxi, jste zručnější, schopnější a práce vám
jde rychleji a lépe od ruky. Čím jste v oboru
déle, tím snáze se můžete soustředit na obo-
rové speciality. Úzce vymezené zakázky, které
ideálně využívají vaši konkrétní kombinaci
vlastností, schopností a dovedností. Nebo
které dokonce na trhu umíte jenom vy. Může-
te inovovat, objevovat a hledat nové cesty.
A standardní, široce definované zakázky pře-
nechat méně zkušeným kolegům z oboru.
3. Víc peněz. Tahle věc je logickým vyústě-
ním předchozích dvou. Když máte diář plný
stále stejných klientů za stále stejné ceny,
vaše příjmy se pravděpodobně také nikam
moc nehýbou. Naproti tomu, když se začne-
te specializovat a soustředit na klienty, kteří

za váš um rádi zaplatí, můžete si nastavit
vyšší ceny. A vydělat víc za kratší dobu
a s menším množstvím práce.

Jak začít?
Mně v podobné situaci zatím vždycky pomoh-
ly následující tři kroky:
1. Zvedněte ceny. Uznávám, v aktuální co-
vidové době se vám taková rada může zdát
v rozporu se zdravým rozumem. Ale jiný způ-
sob, jak v plném kalendáři získat prostor pro
další rozvoj, neexistuje. Takže si spočítejte
minimální hodinovou sazbu a na jejím zákla-
dě nastavte nové ceny. Nezapomeňte připo-
čítat zisk. Dál si stanovte závazné datum, ke
kterému ceny zvýšíte, a v předstihu o tom in-
formujte své klienty. Pro některé bude navý-
šení úplně v pořádku, někteří se zařídí jinak.
Tím si vytvoříte časový prostor bez toho, aby
vám ubylo financí. Pokud se to nestane, pak
je nejspíš potřeba zdražit ještě jednou...
2. Vytvořte si plán. Jedna věc je udělat si
čas, druhá ho efektivně využít k aktivitám, kte-
ré skutečně povedou k rozvoji vašeho podni-
kání. Začněte tím, že si svůj čas na marke-
ting napíšete do kalendáře. Ideálně na stabil-
ní den v týdnu (já ho mám na pátek odpoled-
ne). A pak si jasně stanovit, co ve vytvořeném
prostoru budete dělat. Nejdřív si ujasněte vi-
zi. To znamená si konkrétně popsat, jak chce-
te, aby vaše podnikání vypadalo za tři roky.
Jak má být vaše firma velká, kolik chcete vy-
dělávat, pro jaké klienty chcete pracovat
a čím má být vyplněný váš běžný pracovní
den. Z toho vám vyplynou jednotlivé kroky,
které je k tomu potřeba realizovat.
3. Soustřeďte se na jednu věc. Nápadů
na nové produkty nebo aktivity, které by se
daly dělat, má většina podnikatelů hromadu.
Problém je realizace. Aby to fungovalo, po-
třebujete jeden nápad vzít a systematicky na
něm pracovat tak dlouho, dokud ho nedotáh-
nete do konce. Teprve když je hotový, pokra-
čovat na další.

Který nápad si vyberete, paradoxně není až
tak důležité. Rozhodně ne až tak, abyste se
tím nechali paralyzovat. Při nejhorším si
hoďte korunou. Jakmile si vytvoříte návyk, už
to půjde skoro samo.

Svět textilu & obuvi
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Marketingový poradce (21) 

JAK NEUSNOUT 
NA VAVŘÍNECH

Magdalena
Čevelová

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

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

Foto Pixabay
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Praha – Koronavirová krize s sebou nese
velké změny v mnoha oborech, jednou
z těch výrazných je urychlení digitalizace
retailu. Nyní, kdy je klasický prodej kvůli
vládním nařízením opět utlumený, roste
zájem prodejců o řešení, která jim pomo-
hou najít cestu k zákazníkům. Jednou
z možností je marketplace neboli 
online tržiště. 

Covid trendy jen urychlil
Již několik let se mluví o tom, že Česká re-
publika je velmoc s nejvyšším podílem online
obchodů na počet obyvatel v Evropě. E-com-
merce se na celém českém maloobchodu
na začátku roku podílela téměř 13 %, od ja-
ra se ale vývoj výrazně urychlil, takže letošní
nárůst se odhaduje na 23–25 %. Hlavním
motorem růstu by mělo být rychloobrátkové
zboží. „Už dříve bylo jasné, že marketplace
bude patřit mezi hlavní trendy, které budou
v roce 2020 měnit podobu retailu. To ale
ještě nikdo netušil, jak rychlé letošní změny
budou,“ říká Ondřej Dědina, ředitel společ-
nosti Mibcon. „Velké e-shopy potřebují další
možnosti upevňování pozice na trhu a růstu.
Proto se snaží přebudovat systémy, aby se
maximálně zjednodušilo a zrychlilo zalistová-
ní nových obchodníků i odbavování zakázek
z více zdrojů.“

Marketplace jako šance 
pro lokální značky
Uzavření většiny obchodů, které bylo a znovu
je součástí protiepidemických opatření, nutí
firmy hledat jiné prodejní kanály než klasické
obchody. Vytvoření e-shopu ale automaticky
neznamená úspěch, proto je zejména pro lo-
kální značky zajímavá možnost vstoupit do tr-
žiště některého z velkých hráčů. 
„Jako česká módní značka se sítí vlastních
kamenných obchodů jsme letos museli pod
vlivem okolností v mnoha ohledech měnit
strategii a zažité způsoby fungování,“ říká
Adam Rožánek ze společnosti Styx. „Přesku-
pili jsme síly a akcentovali ještě více prodej
přes naše online obchody Styx-underwear.cz
a Trenyrkarna.cz. Rozhodli jsme se ale také

využít další možnosti a naše zboží najdete na-
příklad na módním tržišti internetového ob-
chodu Mall.cz.“
„Pro menší obchodníky je online tržiště nej-
rychlejší cestou k digitalizaci prodejů, proto-
že rázem získají přístup k milionům zákazní-
ků, a k tomu robustní e-commerce infra-
strukturu, na kterou by jinak nedosáhli,“ popi-
suje ředitel programu MALL Partner Jakub
Kováč a dodává: „Na tržiště ale ve velkém mí-
ří i velké a silné značky s vlastními e-shopy. Vi-
dí totiž, že zákazníci chtějí vše nakoupit na
jednom dobře známém místě a s jednou re-
gistrací, což jim marketplace jako MALL.CZ
umožňuje.“ 
Využití marketplace si pochvaluje také český
výrobce zrcadel Amirro. „V loňském roce
jsme se rozhodli pro změnu strategie a za-
měřili se více na B2C segment. Vedle spuš-
tění vlastního e-shopu zrcadla.cz jsme také
začali spolupracovat s marketplace řešením
FAVI, které nám dokáže přivádět nové záka-
zníky. Je to také velice účinný způsob, jak
představit nové modely a získat prakticky
okamžitou odezvu od významného počtu zá-
kazníků bez nutnosti vyrábět vzorky a instalo-
vat je na desítky výstavek v kamenných pro-
dejnách po celé republice,“ říká Lucie Hrono-
vá z Amirro.

Výhoda pro obě strany
Marketplace ale samozřejmě nepřináší výho-
dy jen obchodníkům, kteří masovějším kaná-
lem prodávají své výrobky. Velké e-shopy tak-
to získávají možnost rychle rozšířit portfolio
produktů a reagovat na poptávku zákazníků.
To se ukázalo například letos na jaře, kdy ně-
které e-shopy zareagovaly na zavření klasic-
kých prodejen a rozšířili nabídku o nové seg-
menty v horizontu dnů.
„I když přechod na marketplace vyžaduje in-
vestici, většina velkých lokálních e-shopů na
marketplace řešeních v současné době pra-
cuje nebo je již provozuje,“ konstatuje Martin
Šrůma ze společnosti Accenture a dodává:
„Adaptují se. Je totiž pravděpodobné, že si
mnoho uživatelů bude i nadále objednávat
alespoň některé zboží online. Další zákazníci
by mohli pokračovat v objednávání online
kvůli pohodlí nebo z toho důvodu, že si je ob-
chodníci dokážou udržet prostřednictvím
věrnostních programů nebo předplatného.
Zároveň mnoho provozovatelů kamenných
obchodů, kteří byli nuceni zcela nebo částeč-
ně ukončit své fyzické podnikání, nyní považu-
je elektronický obchod za zásadní doplňkový
prodejní kanál. Kromě toho, že pokračují ve
svém businesu, jim e-shopy mohou přinést
dodatečný zisk z prodeje reklamy.“

Korona mění retail 

TRENDEM JE ROZVOJ ONLINE TRŽIŠŤ

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

PRVNÍ NANODEN V GALERII ŠANTOVKA

sf Olomouc – Asociace nanotechnologické-
ho průmuslu ČR pořádá od roku 2014, kdy
byla založena, každý rok několik Nanodnů.
Na začátku října letošního roku tuto akci
poprvé uspořádala v Galerii Šantovka. 

Na Nanodnech chce asociace českou i zahra-
niční veřejnost seznámit s vybranými českými

nanoprodukty. Olomoučanům v Galerii Šantov-
ka byly představeny chytré samočisticí nano-
nátěry, nanomembrány na filtraci vína, funkč-
ní antibakteriální oblečení, antibakteriální úple-
ty a ortézy, nanotextilie v módě, nanokosmeti-
ka a biotechnologie, protiroztočové nano
lůžkoviny pro alergiky a spousta dalších výrob-
ků, vyráběných pomocí nanotechnologií. 
Vzhledem k aktuální situaci se návštěvníci Ga-
lerie Šantovky nejvíce zajímali o nanovlákenné
respirátory a roušky. Na místě jim díky de-
monstračnímu zařízení bylo prezentováno, jak
se tvoří nanovlákenná textilie. Návštěvníci si
na nanovlákna mohli i sáhnout, přestože za

normálních okolností v respirátorech, rou-
škách, protiroztočových lůžkovinách a dalších
produktech bývá nanovlákenná membrána
pečlivě zalaminována mezi konvenční textilie. 
Asociace nanotechnologického průmyslu ČR
sdružuje české firmy z různých odvětví, a to
od textilního průmyslu přes biotechnologie,
environmentální aplikace, optiku, až po ener-
getiku, které mají nanotechnologie jako svůj
klíčový předmět podnikání. U některých firem
jde o využití nanotechnologických postupů ve
výrobě, u jiných pak jde o vývoj a výrobu finál-
ních produktů z nanomateriálů nebo jejich
aplikace.

Zprávy Svět textilu & obuvi

listopad – prosinec 2020

Foto: Pixabay



Svět textilu & obuvi

30

Historie

listopad – prosinec 2020

Mechanizace obuvnické výroby
Vynálezy strojů přispěly k preciznějšímu
vzhledu obuvi. První pokusy nahradit ruční ši-
tí šitím mechanickým byly zaznamenány už
ve druhé polovině 18. století. Zprvu byly
stroje konstruovány jako krejčovské, ale ve

druhé polovině 19. století zaplavily obuvnické
šicí stroje značky Howe, Singer a Pfaff ame-
rický i evropský trh. V zemích rakousko-uher-
ské monarchie založili první továrnu na šicí
stroje čeští podnikatelé Emil Rezler ze Žele-
zného Brodu a Josef Komárek z Kopidlna,

a to ve Vídni v roce 1881. Výrobu přesunuli
v roce 1913 do Opavy a poté v roce 1936
do Boskovic. Jejich šicí stroje značky Miner-
va byly mimo svou vynikající funkčnost pro-
slaveny i filigránským dekorem, u něhož do-
minovala postava starořímské bohyně
moudrosti Minervy, ochránkyně věd, umění
a řemesel. Požadavky na další strojní vybave-
ní se neustále stupňovaly, a tak byly ve druhé
polovině 19. zkonstruovány stroje na přišívá-
ní spodkových dílců obuvi, na vysekávání po-
dešví a k napínání svršků. Zavádění strojů
vedlo na konci století k prudkému rozvoji prů-
myslové obuvnické výroby.

Střevíčky na jednu noc
Literární prameny a ikonografické doklady
zachycující životní styl 19. století přinášejí
mnoho informací o úrovni obouvání. Na po-
čátku 19. století se stále oblékala a obou-
vala celá Evropa ve francouzském stylu. Jo-
sefinu, první manželku Napoleona Bonapar-
ta, proslavila mimo jiné legenda, podle kte-
ré si stěžovala svému obuvníkovi, že její
střevíčky mají po jednom jediném večeru dí-
ru v podešvi. A co na to její švec? „Oh, Ma-
dame, to je jasné, Vy jste v nich chodila!“
Lehounké střevíčky bez podpatku zhotove-

Z historie obuvi (6)

BOTKY ZVANÉ PERKA,
ZLATOHLÁVKY A PEMSKY

Dějinami obouvání vás po celý letošním rok provázela historička Mgr. Miroslava

Štýbrová. V letech 1990–2017 působila jako kurátorka sbírky obuvi ve zlínském

Obuvnickém muzeu. Uspořádala sedm mezinárodních konferencí Obuv v historii

a více než 70 výstav zaměřených na historii obuvnictví. Vydala knihu Boty, botky,

botičky (2009) a publikaci Docela obyčejné boty – boty neobyčejně zvláštní (2017).

Od roku 2001 působí jako externí pedagog na Fakultě multimediálních komunikací

Univerzity Tomáše Barti ve Zlíně.

Zlín – Veškerý společenský a hospodářský život evropských zemí byl v 19. století radikálním
způsobem ovlivněn průmyslovou revolucí. V průběhu tohoto překotného století došlo k pře-
chodu od řemeslné a manufakturní výroby k výrobě tovární a do výroby obuvi se velmi proni-
kavým způsobem zapojily nové vynálezy a objevy. Zavádění strojů a nových technologických
postupů významným způsobem zvýšilo produktivitu práce a časem, po překonání počáteč-
ních nedostatků, mělo příznivý vliv na kvalitu obuvi i dostupnost bot širším vrstvám společ-
nosti. Manufakturní a později tovární výroba obuvi znamenala obrovský pokrok, avšak svým
způsobem vytěsnila kvalifikované řemeslníky na okraj a odsoudila je do role příštipkářů, even-
tuálně zaměstnanců nově vznikajících obuvnických firem.

Obuvnická dílna, Alsasko, Francie, kolem 1870, repro podle knihy P. Webera Der Schuhmacher
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né většinou z textilií nebo jemných usní byly
dominantním typem dámského obouvání
po celou první třetinu 19. století. Vzhled
aristokratek a bohatých měšťanek mani-
festoval manželovy úspěchy, a tak se ne-
šetřilo na výdajích za garderobu. V pozůs-
talostním inventáři kněžny Pavlíny ze
Schwarzenbergu (1774–1810) se
objevil zápis o sedmi párech střeví-
ců – jedny střevíčky byly zhotovené
z hedvábného saténu a šest párů
z jemné usně. Jejich celková hod-
nota činila 200 zlatých vídeňské
měny. Kněžna hodně cestovala
a měla ráda pohodlí, a to byl mož-
ná důvod k pořízení zateplené vato-
vané obuvi, kterou zakoupila v led-
nu roku 1804. Zaplatila za ni tři
zlaté vídeňské. Podle historičky Mi-
leny Lenderové činily výlohy za
obuv více než desetinu celkových
ročních výdajů kněžny Schwarzen-
bergové!
Když odezněla empírová móda, tak
se celá Evropa začala vznášet na
vlnách vídeňského valčíku. V souvi-
slosti s tímto populárním tancem
se pozvolna vrátil do módy dámský
podpatek, který měl v patní části
lehce projmutý špulkovitý tvar, což
opticky zkracovalo délku chodidla.
Tento typ tvarovaného podpatku
se udržel velmi dlouho, v podstatě
až do počátku 20. století.

Perka
Po roce 1839, kdy americký chemik
Charles Goodyer objevil tepelnou vul-

kanizaci kaučuku, se v souvislosti s tímto vy-
nálezem objevila novinka. Elastický materiál,
slangově nazývaný pružinka, se velmi záhy za-
čal používat jako součást svršků obuvi, která
se prosadila pod názvem perka a ve druhé
polovině 19. století nechyběla v botníku té-
měř žádného muže či ženy. Tento typ obuvi

se dočkal mnoha reminiscencí i ve 20. stole-
tí a je velmi oblíbený i v současnosti. 

Kotníčkové botky 
V průběhu 19. století se postupně stále více
dostával do popředí umírněný civilní styl odí-
vání a obouvání. Zejména z obutí mužské po-

pulace se vytratily všechny zbytečné
tretky a ozdoby. Aristokraté, měšťa-
né a podnikatelé nosili v podstatě
stejné typy obuvi, jež se lišily jen kva-
litou zpracování, použitým materi-
álem, eventuálně mírou opotřebení.
A jak se mezi nimi poznal chudý člo-
věk? Skvěle to vystihl francouzský
spisovatel Honoré de Balzac v povíd-
ce Dívka se zlatýma očima: „...byl to
nuzák... vyrudlý kabátec, ošoupané
kalhoty, zmačkaná vesta, mosazná
jehlice, chatrné boty s tkaničkami
urousanými od bláta...“ Mnozí však
neměli ani ty vetché boty. Téměř po
celý rok nosili neohrabané dřeváky
nebo chodili bosí!
V celé Evropě se začala v této epo-
še prosazovat střídmá a praktická
anglická móda. Velké popularity do-
sáhly kotníčkové boty. Mnohé
z těchto módních vzorů dostaly
názvy podle jmen osobností, jež je
s oblibou nosily, i když to přirozeně
nebyly jejich vynálezy, ale nápady
dobrých obuvníků. V prosazování
pohodlné obuvi nezůstaly pozadu
ani anglické královny nebo proslulá
rakouská císařovna Sissi. Po man-
želce krále Williama IV. (vládl
1830–1837) Adelaide (1792–

Koželužna a obuvnická továrna Karla Budischowského,
1885–1890, repro podle knihy J. Mejzlíka Dějiny závodů 
Gustava Klimenta Třebíč-Borovina

Šicí dílna v obuvnické manufaktuře, Německo, 1899, 
repro podle knihy P. Webera Der Schuhmacher

Obuvnický šicí stroj Minerva Patent Elastique, výrobce
Minerva Opava, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Luxusní hedvábné botky z dílny Francoise
Pineta, kolem 1875, Musée International
de la Chaussure, Romans, Francie

Secesní střevíček zdobený výšivkou ze
sekaných korálků, Praha, kolem r. 1900,
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Pánské jezdecké čižmy ze zámku
Jemniště, konec 19. stol., Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně
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1849) byly pojmenovány kotníčkové botky
z hedvábného atlasu se šněrováním na
vnitřní straně a s nizkým potahovaným pod-
patkem. Královna Viktorie (vládla 1837–
1901) zpopularizovala pevné šněrovací
botky přezdívané Balmoral, jejichž autor ství
je připisováno jejímu obuvníkovi Josephu
Sparksi Hallovi. Vyrobil je pro Viktorii, aby si
mohla užívat procházek na skotském ven-
kovském sídle Balmoral. Již zmíněná rakou-
ská císařovna Alžběta Habsburská přezdí-
vaná Sissi při jízdě na koni nosila vysoké
šněrovací boty s malými ostruhami. Mezi
aristokratkami i zámožnými ženami Evropy
patřily k nejžádanějším modelům ručně vy-
šívané hedvábné botky francouzského vý-
robce Francoise Pineta. Ještě dlouho po
jeho smrti patřila tato luxusní obuv k iko-
nám obuvnického řemesla. 

Holínky
Praktickým a současně módním prvkem
pánského botníku se staly holínky s rozlič-
nou výškou holeně – do půli lýtek nebo až
těsně pod kolena. Existují mnohé důkazy
o tom, že tuto obuv s oblibou používali
marniví muži zvaní dandyové i příslušnice
aristokratické společnosti. Při slavnostním
otevření Suezského průplavu v roce 1869
zavítala francouzská císařovna Evženie do
Port Saidu a setkala se na své jachtě
s pruským korunním princem Friedrichem
Vilémem, který se posléze zmínil o jejím
oblečení: „...měla na hlavě námořnickou
důstojnickou čepici a modrý závoj, na no-
hou kožené světle žluté holínky a sukni mě-
la vykasanou, jako by se právě chystala vy-
stoupit na břeh“.

Kvalitní usňové holínky nosili i důstojníci mno-
ha armád světa. Proslulé byly tzv. wellington-
ky s úzkou pevnou holení, na horní části
zpravidla opatřené přezkou nebo šněrová-
ním k regulaci obvodu nazvané podle polního
maršála A. W. Wellingtona (1769–1852).
Okraj holeně byl zakončen rovně nebo do zvý-
šeného oblouku pod kolenem. Další typ holí-
nek, slavné husarské jezdecké boty, kterým
se říkalo čižmy, byly opatřeny ostruhou.
Atraktivním znakem husarských holínek byla
ozdoba v podobě dlouhého střapce z barev-
ných hedvábných nití.
Pevné a těžké (pár takovýchto holínek vážil
až 7,6 kg!) holeňové boty používali i rychlí vo-
jenští poslové, tzv. kurýři, a kočí u poštovních
kočárů – postilióni. Jejich obuv vycházela ze
střihu vojenské barokní a rokokové obuvi
a měla obdobně širokou holeň zakončenou
vysokou manžetou ve tvaru trychtýře. Slouži-
ly výhradně při jízdě na koni, nebo je používali
kočí na kozlíku kočáru. S postupným rozšiřo-
váním železniční sítě se tento typ holínek
zcela vytratil.

Pemsky, zlatohlávky 
a hadinky
Na obuvi pro společenské příležitosti se ne-
šetřilo. Pánové obouvali lakové střevíce na
nízkém podpatku, které byly v nártovém vý-
střihu opatřeny malou stylizovanou mašlí
a drobnou kovovou sponkou. V Čechách se
jim říkalo slangově pemsky a název byl přejat
z angličtiny – pumps, tzn. lodičky. Na nož-
kách světaznalých dam se skvěly nádherné
střevíčky z kozinky nebo teletiny, ke konci
století zdobené sekanými korálky. K nejoblí-
benějším náležely lodičky ze zlacené kozinky,

kterým se přezdívalo zlatohlávky. Obliba stře-
víčků „jako ze zlata“ přetrvala až do 20. sto-
letí. K luxusním modelům náležela i obuv
z reptílií. Jedním z důkazů o použití „hadinky“
je kresba Jakuba Spurného v časopisu Čes -
ká práce, respektive v jeho příloze zvané
Obuvník. Vydavatel publikoval v časopise mo-
del pánských bot, které na jubilejní zemské
výstavě v roce 1891 s velkým úspěchem
prezentoval pražský obuvník K. Moravec.
A byl to věru velmi zdařilý model! 

Obuv pro děti
Dětská obuv se ve druhé polovině 19. století
konečně začala diametrálně odlišovat od
obuvi pro dospělé. Přestal se používat vyso-
ký podpatek a pokud byl uplatněn, pak byl
nízký a plochý. Často jej tvořily jen dva až tři
plátky usně. Byl doporučován asymetrický
tvar kopyta, ale převážná část se stále vyrá-
běla na symetrickém kopytě. První dětské
botičky se tradičně uchovávaly jako relikvie
v mnoha kulturách světa, především v anglo-
saských zemích a v Americe. Odlévaly se do
bronzu nebo se potahovaly kovem. Podešve
byly mnohdy popsány záznamy o člověku,
který botičky jako dítě nosil. Dochovala se
celá řada obuvi pozdějších významných pa-
novníků a členů aristokracie v Německu,
v Anglii i ve střední Evropě. Dětské capáčky
patřily velmi často k prvním dárkům, které
maminka pro dítě dostala.

Zpracováno podle knihy Boty, botky, botičky,
vydané v roce 2009 Nakladatelstvím 

Lidové noviny Praha. 
ISBN 978-80-7106-986-7

Portrét dandyho D’Aucourta de Saint-
Just, Louis Boilly, 1805, Calais des
Beaux-Arts, Lille, Francie

Rodina Bellelliova, Edgar Degas,
1858–1867, Musée d’Orsay, Paříž

Dámské baleríny z hedvábného atlasu,
Čechy, kolem r. 1840, Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Pánský střevíc zvaný perka, Vídeň, 1893,
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Dámská empírová obuv, 
Čechy – Podřipsko, kolem r. 1800,
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Střevíčky ze zlacené kozinky zvané
zlatohlávky, kolem r. 1905, výrobce
Stiller Berlín, Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně
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Praha – Veletrh Heimtextil plánovaný na
leden 2021 se bude ve Frankfurtu nad
Mohanem nově konat souběžně s veletrhy
Techtextil a Texprocess 2021 ve dnech 
4.–7. května 2021. Souběh veletrhů bu-
de mít nebývalý synergický dopad na celé
odvětví textilního průmyslu.

Současná pandemická situace a s ní souvi-
sející mezinárodní cestovní omezení přiměly
společnost Messe Frankfurt odložit Heim-
textil, největší světový veletrh bytového
a smluvního textilu, z plánovaného lednového
termínu na data 4.–7. května 2021. „Pře-
vážná část mezinárodních subjektů v sekto-
ru bytového a smluvního textilu žádá, aby se
veletrh Heimtextil v roce 2021 konal. Mno-
ho společností doufá, že svému podnikání
dají dobrý restart právě účastí na veletrhu
po uvolnění opatření. My považujeme za naši
zásadní povinnost, a to více než kdy v minu-
losti, sehrát v tomto restartu svou roli,“ vy-
světluje Detlef Braun, člen představenstva
společnosti Messe Frankfurt.

Hlavní je bezpečnost
„Současná omezení mezinárodního cestová-
ní a znovu rostoucí počet infikovaných jsou
však pro náš mezinárodní veletrh velkou pře-
kážkou. Jsme v neustálém kontaktu s vysta-
vovateli a příslušnými úřady a uděláme vše,
co je v našich silách, abychom zajistili bez-
pečný a úspěšný Heimtextil 2021.“ 
Více než 90 % vystavovatelů přijíždí do Frank-
furtu na Heimtextil ze zahraničí. Součástí pří-

pravných prací na meziná-
rodní veletrh tohoto druhu
konající se v lednu je třeba
najmout stavitele veletrž-
ních stánků, přepravit zboží
a rezervovat lety a hotely již
v září předchozího roku.
Vzhledem k současným
cestovním omezením tak
přesun veletrhu Heimtextil
2021 z lednového termí-
nu na květen nabízí větší
jistotu plánování pro
všechny zúčastněné.
„Na trendech závislé objednávkové cykly by-
tového a smluvního textilního sektoru vyžadu-
jí, aby se veletrhy konaly na začátku roku.
Techtextil a Texprocess jsou veletrhy konající
se jednou za dva roky a byly plánovány na
květen 2021. Pro Heimtextil tu vyvstala pří-
ležitost spojit síly se dvěma mezinárodně
úspěšnými textilními veletrhy a představit ce-
lý textilní hodnotový řetězec na frankfurt-
ských veletržních plochách v jednom bloku,“
říká Olaf Schmidt, viceprezident pro sektor
textilu a textilních technologií.

Spojení úspěšných
Konání veletrhu Heimtextil souběžně s akcí
Techtextil, předním mezinárodním veletr-
hem technických a netkaných textilií, a Tex-
process, předním mezinárodním veletrhem
pro zpracování textilu a pružných materiálů,
nabízí i celou řadu zajímavých synergických
efektů pro celý sektor. Skutečnost, že se
pod jednou střechou sejdou vystavovatelé

a nákupčí technických a netkaných textilií
s inovativními funkcemi, ale i dodavatelé
a zájemci o stroje a nejnovější technologie
pro zpracování textilních a pružných materi-
álů, jistě přinese zajímavé nové perspektivy
pro obě strany – návštěvníky i vystavovatele
veletrhu Heimtextil. Oba textilní veletrhy se
ostatně již v minulosti zaměřily na odvětví do-
mácího textilu v dedikovaném segmentu Ho-
metech.

Novinka: Nextrade – digitální tržnice
Nový systém digitálního veletrhu pro dodava-
tele a maloobchodníky v odvětví spotřebního
zboží rozšiřuje působnost a umožňuje zadá-
vat objednávky 24 hodin denně a 365 dní
v roce. Poprvé v historii doplní společnost
Messe Frankfurt veletrh Heimtextil o digitál-
ní službu: V roce 2021 bude jeho nedílnou
součástí i Nextrade, portál pro správu ob-
jednávek a dat, jenž nabízí nové možnosti.

Foto: Messe Frankfurt GmbH

Veletrh Heimtextil

NA JAŘE 
V NOVÉM TERMÍNU
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Praha – Společnost ManpowerGroup 
Česká republika zveřejnila výsledky prů-
zkumu ManpowerGroup Index trhu práce
pro třetí čtvrtletí roku 2020, který ten-
tokrát obsahovat dvě doplňující otázky,
zkoumající dopad epidemie covid-19 
na jejich business a náborové aktivity 
do budoucna. 

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index
trhu práce pro třetí čtvrtletí 2020 byly
všem účastníkům vybraného reprezentativ-
ního vzorku 556 zaměstnavatelů v ČR polo-
ženy otázky: „Jak byla vaše běžná obchodní
činnost ovlivněna epidemií covid-19?“
a „Kdy očekáváte, že se vaše firma vrátí
k původní úrovni náborových aktivit?“. Nut-
no poznamenat, že otázky byly položeny ješ-
tě před nástupem druhé vlny koronaviru. 
Epidemie covid-19 ovlivnila negativně busi-
ness 57 % českých firem, z toho 10 % mu-
selo uzavřít svůj provoz úplně. 35 % společ-
ností nezaznamenalo změny v obchodní ak-
tivitě a 3 % si dokonce polepšila. 
V mezinárodním srovnání jsou dopady epi-
demie na provoz firem v ČR podobné, jako
například v Německu nebo Slovensku. Příliš
se neliší česká data od globálního průměru,
kde 63 % firem deklaruje negativní dopady
epidemie na business. V rámci ČR jsou nej-
více postižené malé podniky do 50 zaměst-
nanců a z hlediska regionů je nejvíce posti-
žený region Praha.

Nejpostiženější 
jsou restaurace a hotely
Z daleka nejvíce postiženým sektorem je
ubytování a stravování, kde 53 % firem
muselo zavřít úplně a 92 % do nějaké míry
omezilo provoz. Nejdůležitější zaměstnava-
telský sektor Zpracovatelský průmysl velmi
vzácně dospěl ke 100% uzavření provozu.
Vždy dále probíhala částečná činnost, vy-
chystávání stávajících zakázek, údržba.
I tak ale 30 % zaměstnavatelů v tomto sek-
toru omezilo provoz o více než 50 %.
„Pandemie zasáhla mnoho odvětví a obo-
rů. Sebevíce konzervativní zaměstnavatelé

Dopad epidemie covid-19 na business:

ČESKÁ DATA SE NELIŠÍ 
OD GLOBÁLNÍHO PRŮMĚRU
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museli své návyky přehodnotit, kdo dopo-
sud odmítal nové technologie, status ho-
me office, online fungování, virtuální setká-
vání nebo bezkontaktní transakce, musel
se rychle přeorientovat. Do online prostře-
dí se přesunuly prodejny, provozovny, re-
staurace i administrativní služby. S kon-
cem nouzového stavu a postupným rozvol-
něním se lidé budou pomalu navracet ke
svým starým dobrým zvyklostem, ale urči-
tá část lidí si komfort vzdáleného přístupu
z pohodlí domova bude chtít ponechat i do
tzv. nového normálu,“ řekla Jaroslava Rez-
lerová, generální ředitelka Manpower-
Group Česká republika.
56 % firem si myslí, že se na původní úro-
veň náborové aktivity vrátí do roka. 19 %
firem se ale domnívá, že se na původní
úroveň náborů nevrátí nikdy.
Z hlediska návratu k náborové intenzitě
před epidemií je ČR o něco optimističtější,
než je globální průměr. 56 % firem si mys-
lí, že se na původní úroveň náborů vrátí do
12 měsíců, 31 % do tří měsíců, 18 %
v době čtyř až devíti měsíců, 7 % v době
10–12 měsíců.

Epidemie 
urychlí změny
„U dělnických nebo administrativních pozic
si bude moci zaměstnavatel více vybírat,
ale ani vysoká nezaměstnanost nevyřeší
problém nedostatku řemeslníků, techniků,
mechaniků, lékařů nebo programátorů.
Epidemie zřejmě urychlí změny v ekonomi-
ce, které už tak byly revoluční v důsledku
možností digitalizace a robotizace. Nut-
nost rychlého tréninku a rekvalifikace vel-
kého množství lidí bude po epidemii ještě
naléhavější,“ řekla Jaroslava Rezlerová,
generální ředitelka ManpowerGroup Česká
republika.

O společnosti 
ManpowerGroup
Společnost ManpowerGroup (NYSE: MAN)
je téměř 70 let světovým lídrem v poskyto-
vání inovativních služeb a řešení na míru,
které pokrývají životní cyklus zaměstnance
a pomáhají jejím klientům dosáhnout svých
cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost.
Skupina společností ManpowerGroup, fun-
gující pod značkami Experis, Manpower,
ManpowerGroup Solutions a Right Mana-
gement, pomáhá 400 000 klientům v 80
zemích a oblastech zlepšit výkonnost jejich
pracovníků a více než 600 000 uchaze-
čům zajistí odpovídající práci. Manpower-
Group byla v roce 2020 již pojedenácté
jmenována jednou ze světových nejetičtěj-
ších společností, a posílila tím svoji pozici
jako nejdůvěryhodnější společnost ve svém
oboru.

ManpowerGroup 
v České republice
V České republice se ManpowerGroup každý
měsíc stará o personální a mzdovou agendu
pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vy-
hledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce
2019, díky své síti 35 poboček, Manpower-
Group našel pro 1 200 klientů 24 000 no-
vých zaměstnanců.
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Zlín – Kdy přesně se otevřou obchody
s oděvy a obuví, nebylo ještě v době uzá-
věrky tohoto vydání Světa textilu & obuvi
známo. Obchodníci se však na znovuote-
vření svých prodejen předem připravova-
li. Také Česká obuvnická a kožedělná 
asociace se sídlem ve Zlíně přišla 
s „manuálem“, jak po otevření obchodů
postupovat. 

Vzhledem ke známým způsobům, kterým se
šíří koronavirus (SARS-CoV-2), tj. kapénko-
vou nákazou, osobním kontaktem s nemoc-
ným nebo prostřednictvím povrchů, kterých
se nemocný dotýkal, doporučuje Česká obuv-
nická a kožedělná asociace přijmout po ote-
vření obchodů s obuví, až skončí pandemie,
následující opatření:

Personál:

1. Personál musí až do odvolání nosit roušky
nebo respirátory.

2. Personál je nutné proškolit v zásadách
osobní a provozní hygieny a zabezpečit pod-
mínky pro jejich uplatňování, (mytí a osušo-
vání rukou, používání desinfekčních pro-
středků).

3. Zaměstnanci s příznaky onemocnění ne-
bo zvýšené teploty nesmí být v provozu pro-
dejny.

4. Při manipulaci s obuví a dalším zbožím po-
užívat ochranné pomůcky (jednorázové ruka-
vice). 

5. Pravidelně čistit a desinfikovat pracovní
plochy, pracovní pomůcky (měřidla, nazouva-
cí lžíce), případně madla zařízení, kliky a další
místa, kterých se zaměstnanci a zákazníci
nejčastěji dotýkají, včetně sociálních zaříze-
ní, a to desinfekčními prostředky s virucid-
ním účinkem.

6. Nad rámec běžného úklidu a čištění pro-
stor se zaměřit na místa a plochy nejčastěj-
šího dotyku zákazníků a ty co nejčastěji otírat
a desinfikovat vhodným prostředkem s viru-
cidním účinkem, (např. jednorázové desin-
fekční utěrky apod.).

7. Poučit obsluhující personál, aby minimali-
zoval úzký kontakt s kýmkoli, kdo vykazuje pří-
znaky respiračního onemocnění, jako je ka-
šel a kýchání. 

Zákazníci:

1. Upozorňovat zákazníky na povinnost hygi-
enického chování formou vyvěšených upo-
zornění.

2. Nevpustit do obchodu nikoho, kdo by ne-
měl roušku, (vyjma dětí do 2 let věku).

3. Nad rámec zákonných opatření a pro zvý-
šení bezpečnosti prodeje je možné měřit tě-
lesnou teplotu při vstupu do obchodu bez-
kontaktním teploměrem a při zvýšené teplo-
tě nevpustit zákazníka do obchodu.

4. Mít pro zákazníky při vstupu k dispozici
desinfekční gel a jednorázové rukavice (nebo
alespoň mikrotenové sáčky).

5. U prodejen do 50 m2 vpouštět vždy maxi-
málně dva až tři zákazníky. 

6. U velkoplošných prodejen dbát na to, aby
mezi zákazníky byly doporučené odstupy vždy
minimálně 2 m.

7. Prodavačky budou kontrolovat počet lidí
a usměrňovat nově příchozí, aby počkali ven-
ku, pokud by kapacita prodejny byla na počet
lidí nedostačující. Případně obchod uzamk-
nou a pustí nové zákazníky jen tehdy, pokud
stávající zákazníci budou odcházet.

8. Zákazník prodavačce sdělí, jaké vzory
obuvi chce vyzkoušet a jakou velikost potře-
buje a prodavačka mu obuv donese na sta-
novené místo. Rovněž mu nejlépe slovně po-
radí, jak má obuv zkoušet. Fyzicky se tedy
nemusí vůbec dotýkat. 

9. Pokud se např. maminka s dětmi nebo
senior objedná na určitou dobu telefonicky
nebo přes e-mail, obsloužit je přednostně.

10. Upřednostňovat bezhotovostní platební
styk.

Hygienická doporučení pro provozovatele obchodů s obuví

OPATRNOST PERSONÁLU
I ZÁKAZNÍKŮ
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Brno – GINETEX s potěšením oznamuje
nástup nového prezidenta, pana Alejandra
Laquidaina, který bude funkci vykonávat
po následující dva roky. Byl jednoznačně
zvolen Valnou hromadou, která se konala
23. října 2020 online. V předchozím ob-
dobí byl viceprezidentem. 

Alejandro Laquidain (Španělsko), je ředite-
lem rodinné firmy Lakidain od roku 1985,
která se specializuje na výrobu krajek, tylu,
saténu a dalšího sortimentu textilií. Tato fir-
ma má sídlo v Navarre a vlastní textilní to-
várnu v Argentoně (provincie Barcelony) od
roku 1976. „Pro mě je velkou ctí předsedat
GINETEXu a pokračovat v práci, kterou moji
předchůdci udělali,“ komentoval Alejandro
Laquidain. Dále dodává: GINETEX je přední
mezinárodní organizace pro označování tex-
tilu symboly údržby a jako taková má před
sebou výzvy, které je třeba přijmout. Během
následujících dvou let bych rád posílil globální
pozici GINETEXu přivítáním nových meziná-
rodních členů a propagací smart aplikace
pro textilní a oděvní průmysl. Předchozí pre-
zident GINETEXu a nově zvolený viceprezi-

dent na stejném zasedání, pan Adam Man-
sell, dodává: „Jsem velmi potěšen, že Ale-
jandro Laquidain bude novým prezidentem
GINETEXu. Má obrovsky bohaté zkušenosti

v rozvoji obchodních organizací a mezinárod-
ních orgánů stejně jako celoživotní zkušenost
v podnikání v textilním průmyslu – což z něj
tvoří ideálního kandidáta. V odvětví je velmi
respektovaný a já se těším, jak jej budu pod-
porovat v příštích dvou letech.“ Nový prezi-
dent a viceprezident převezmou svoji funkci
od 1. ledna 2021 na následující dva roky. 

O GINETEXu
GINETEX, mezinárodní asociace pro označo-
vání textilu symboly údržby, založená v Paříži
v roce 1963, vytvořila mezinárodně použitel-
ný systém označování pro péči o textil zalo-
žený na symbolech, jehož cílem je informo-
vat spotřebitele o nejvhodnějším způsobu
péče o jejich textil. Použité symboly jsou re-
gistrované ochranné známky a jsou majet-
kem GINETEX. GINETEX propaguje symboly
po celém světě a koordinuje jejich technický
obsah v globálním měřítku – což je zásadní
pro definici a použití tohoto sytému označo-
vání péče. Dnes GINETEX sdružuje 22 člen-
ských zemí, včetně České republiky, kterou
zde reprezentuje SOTEX GINETEX CZ, z.s.
Více na www.sotex.cz.

V diskuzi se všichni odborníci shodli, že znač-
ka QZ je pro textilní výrobky důležitá, protože
spotřebitelé při výběru textilu hledají kvalitní
zboží, což potvrdil i mezinárodní výzkum trhu,
do kterého byla zahrnuta i Česká republika.
Pro české spotřebitele je tato informace na
textilu třetí nejdůležitější, hned po materiálo-
vém složení a informaci o velikosti výrobku.

Proto je třeba tuto značku podporovat a po-
moci jí ke zviditelnění. Diskutující nastínili své
názory a nápady, jak značku zatraktivnit –
v prvé řadě úpravou statutu, který bude aktu-
alizován a dále posílenou propagací a větší ko-
munikací s cílovými firmami. Účastnící byli se-
známeni s novinkami v propagaci celého pro-
gramu, kterou připravuje Ministerstvo prů-

myslu a obchodu. Tato komunikace je zamě-
řena na zviditelnění firem, které mají silný pří-
běh. SOTEX do této komunikace navrhl dvě
organizace. Dále proběhla stručná informace
o podmínkách konání kulatého stolu s názvem
Budoucnost programu Česká kvalita. 
Ve fóru mezi účastníky proběhla plodná di-
skuze, jejíž výstupy budou zapracovány do
vznikajícího informačního materiálu a bude
se s nimi pracovat v následujícím období. 
Akce se konala zčásti prezenčně a zčásti on-
line. Tato akce se konala za finanční podpory
Rady kvality České republiky a ve spolupráci
s oficiálním portálem společenské odpověd-
nosti a kvality České republiky:

www.narodniportal.cz

GINETEX 

MÁ NOVÉHO PREZIDENTA

Co se děje s QZ – Zaručená kvalita?

DISKUZE NAD ZNAČKOU

Brno – 20. října 2020 se za podpory Rady kvality České
republiky konal kulatý stůl s názvem Diskuze nad značkou
QZ – Zaručená kvalita s oborovými partnery. Akce se
zúčastnilo deset odborníků z oborově významných organi-

zací – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, CLUTEXu – klastru technické tex-
tilie, České technologické platformy pro textil, Svazu českých a moravských výrobních druž-
stev, Textilního zkušebního ústavu a společností Sportissimo s.r.o. a SINTEX spol. s.r.o.
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Praha – V pokročilé fázi podzimu nastaly
dost silné důvody proto, abychom si učinili
inventuru ohledně aktuální podoby dopadu
pandemie na ekonomický vývoj EU i České
republiky. Těmi důvody jsou především
čerstvě zveřejněná podzimní ekonomická
prognóza Evropské komise, dosažení do-
hody mezi Radou EU a Evropským parla-
mentem ohledně podoby budoucího finan-
cování EU i ostrý start vyjednávání o po-
době státního rozpočtu České republiky
na příští rok. 

Oproti jarnímu období se mnoho věcí změni-
lo či vyvinulo, leč podstata zůstává stále stej-
ná. Ekonomická aktivita zůstala rukojmím
bezprecedentního exogenního neekonomic-
kého šoku. Zjištění a poznání má bohužel za-
tím daleko k tomu, abychom nastalou situaci
označili za lichotivou. Podstatně pravdě blíže
je pojmenování, které bychom si s laskavým
dovolením vypůjčili právě z oné unijní prognó-
zy: přerušené oživení. Bohužel stále s velkým
otazníkem ohledně délky a intenzity tohoto
přerušení.
Vlastně poprvé v moderní ekonomické histo-
rii zažíváme opravdový globální otřes, kdy se
jen velmi omezeně můžeme spoléhat na to,
že nám nějaká podoba vnější poptávky napo-
může dostat se z této nedobré situace. Glo-
bální poptávka je stejně tak oslabená jako ta
domácí, byť v každé zemi se struktura redu-

Makroekonomická úvaha Petra Zahradníka

KDY V EU A ČESKÉ
REPUBLICE NASTANE
EKONOMICKÉ OŽIVENÍ?

Meziroční změna (%)

2020 2021 2022

EU HDP -7,4 +4,1 +3,0
investice -10,3 +5,6 +4,2
spotřeba -8,2 +4,2 +3,4

Česká republika HDP -6,9 +3,1 +4,5
investice -7,5 +3,3 +6,3
spotřeba -5,0 +2,3 +4,3

Míra nezaměstnanosti (%)

2020 2021 2022

EU 7,7 8,6 8,0

Česká republika 2,7 3,3 3,2

HDP (%)

2020 2021 2022

EU rozpočtový schodek 8,4 6,1 4,5
veřejný dluh 93,9 94,6 94,9

Česká republika rozpočtový schodek 6,2 4,7 3,7
veřejný dluh 37,9 40,6 42,2

Míra inflace (%)

2020 2021 2022

EU 0,7 1,3 1,5

Česká republika 3,4 2,3 2,0
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kované poptávky projevuje jinak. Je však sou-
časně pravdou, že redukce objemu zahranič-
ního obchodu a investic byla převážně domé-
nou jarní fáze pandemie, kdežto pokles do-
mácí poptávky, spotřebitelské i investiční,
bude zřejmě daleko patrnější v průběhu pod-
zimu a přelomu roku.
Každopádně však dosud přineslo největší
propad ekonomické aktivity v Evropě za mno-
ho uplynulých dekád letošní II. čtvrtletí a po
přechodném letním nadechnutí a pozitivní
korekci se ve IV. čtvrtletí opětovně řítíme
prudce dolů. Návrat ekonomického výkonu
na úroveň před začátkem pandemie se tak
odkládá nejdříve až na pokročilou fázi roku
2022, spíše však až na rok následující1).
Za pozornost stojí, že oproti razantnímu po-
klesu ekonomické aktivity je nárůst míry ne-
zaměstnanosti zatím velmi mírný. Vyplývá to
z toho, že zabrala kompenzační opatření,
která však jsou dlouhodobě obtížně udržitel-
ná a riskantní, též z důvodu iluzorního „efektu
růžových brýlí“; ten způsobuje klam, že pokud
člověk pracuje nikoliv na svůj plnokrevný pra-
covní výkon z důvodu komplikací, které přiná-
šejí zavedená restriktivní opatření, a přitom
má stále zajištěný příjem, netrpí v reálném
čase vlastně žádnou újmou. Ona iluze spočí-
vá za prvé v tom, že peníze mohou brzy pře-
stat chodit, neboť zaměstnavatel se rozhod-
ne, že „to již nemá cenu“, a podnik zavře. 
Za druhé proto, že klesá-li rekordně ekono-
mický výkon a přitom zaměstnanost je stále
více méně stabilní a nominální příjem též,
klesá výrazně produktivita i využitelnost pra-
covních kapacit, neboť jednotkové náklady
práce rovněž prudce rostou. Za třetí, pokud
tato situace potrvá delší dobu, zvyšuje se ri-
ziko, že takto vyplacené peníze se začnou
chovat inflačně, což by však následně nará-
želo na opačný trend výrazného poklesu kou-
pěschopnosti. A konečně za čtvrté, pokud
dojde k „přenošení“ těchto opatření po delší
než nezbytnou dobu, přijde trh práce o přiro-
zenou flexibilitu přelévání lidských zdrojů do
perspektivních ekonomických oborů z důvo-
du preference uměle garantované „jistoty“.
Velmi silný a bezprostřední dopad má nasta-
lá situace na veřejné finance; došlo ke sko-
kovému zhoršení fiskální disciplíny, měřené
jak výrazným zvýšením rozpočtového schod-
ku, tak nárůstem zadlužení veřejného sekto-

ru. V tomto ohledu má Česká republika –
stejně jako v případě nezaměstnanosti – vý-
raznou komparativní výhodu oproti průměru
EU. Relativně nízká míra zadlužení jí umožňu-
je se krátkodobě daleko více zadlužit a pokrýt
tak nezbytné výdaje spojené s pandemií, aniž
by došlo k překročení limitních hodnot obez-
řetného fiskálního hospodaření. A navíc níz-
ká míra nezaměstnanosti nepovede k doda-
tečným nárokům na veřejné finance v té mí-
ře, jak je obvyklé v zemích, kde nezaměstna-
nost je nadprůměrně vysoká.
Ono zhoršení fiskální disciplíny je odrazem ne-
gativního vývoje jak na příjmové, tak výdajové
straně. Ta výdajová bude muset počítat s do-
datečnými položkami na sociální a kompen-
zační účely i pro akceleraci ekonomického oži-
vení, kdežto příjmová strana bude ovlivněna
obrovskými výpadky v důsledku poklesu hos-
podářského výkonu (především v případě pří-
mých daní a povinného pojistného) i omezené
poptávky (především u nepřímých daní).
Inflační vývoj zůstává zatím velmi zastřený.
Jak jsme již poukázali výše, představuje ny-
nější situace na jedné straně bezprecedent-
ní poptávkový šok, který se však kvůli robust-
ním kompenzačním opatřením dosud reálně
v plném rozsahu neprojevil, resp. byl odsu-
nut do budoucna. Převažující je určitě aktuál-
ní sentiment, že ve střednědobé budoucnos-
ti se oslabená poptávka na cenovém vývoji
projeví. 
Na úroveň průměrné evropské inflace by se
tak ta česká mohla dostat přibližně v hori-
zontu tří let, za předpokladu kurzové apreci-
ace i dříve. Na druhé straně však ignorovat
nelze ani protichůdný trend, kdy v případě
opravdu razantního poklesu výstupu a pře-
trvávajících kompenzací výpadku přirozené-
ho příjmu, ve spojení s pokračující monetární
expanzí, může krátkodobě hrozit riziko inflač-
ního vzlínání, jehož intenzita však bude zřej-
mě přehlušena právě okolnostmi na straně
poptávky.
Stále tak žijeme v prostředí bezprecedentní
nejistoty a rizik, u kterých je vyšší pravděpo-
dobnost jejich dalšího zhoršování, než že by
se tato postupně zmírňovala. Vyplývá to
z praktické nepredikovatelnosti doby trvání
i intenzity pandemie. K tomu je nutné též ku-
mulativně připočíst již uskutečněné ztráty
a újmy z jarního období, které mnohé firmy,
zvláště pak v nejvíce zasažených odvětvích,
byly s to ještě zvládnout, ale podzimní vlnu již
budou zvládat jen s krajními obtížemi, případ-
ně již bude zcela nad jejich síly. Příslovečné
světlo na konci tunelu tak závisí na rychlosti
farmaceutického průmyslu připravit účinnou
vakcínu a tuto spravedlivě distribuovat po-
třebným. Věřme, že tato nepochybně zlomo-
vá situace se blíží a přinese kýžený obrat
směrem k novému normálu.

Autorem článku je makroekonom 
Petr Zahradník

1) Číselné údaje v tomto textu jsou inspirovány
nedávno zveřejněnou podzimní prognózou 
Evropské komise: ec.europa.eu/info/
business-economy-euro/economic-
performance-and-forecasts/economic-fore-
casts/autumn-2020-economic-forecast_cs

Petr Zahradník
se zaměřuje především na téma eko-
nomického vývoje a hospodářské politi-
ky EU. Aktuálně je členem Evropského
hospodářského a sociálního výboru
v Bruselu a Evropského poradního vý-
boru pro statistiku v Lucemburku.
Je poradcem prezidenta Hospodářské
komory České republiky a členem týmu
ekonomických a strategických analýz
v České spořitelně. V letech
2014–2015 byl ředitelem bruselské
kanceláře společnosti ČEZ, v letech
2003–2012 založil a vedl EU Office Če-
ské spořitelny, jejíž model byl následně
aplikován v rámci celé skupiny Erste
Group Bank, který koordinoval; během
angažmá v české spořitelně byl též čle-
nem dozorčí rady dceřiné společnosti
Erste Grantika Advisory. V období let
1999–2003 byl členem představen-
stva, hlavním ekonomem a vedoucím
oddělení ekonomických analýz v Conseq
Finance, předtím byl tři roky ekonomem
Patria Finance, zodpovědným za analýzy
ekonomiky EU a sektorové analýzy.
Je absolventem Columbia University
(management hospodářské politiky),
Katholieke Universiteit Leuven (evrop-
ská studia) a Vysoké školy ekonomické
v Praze (finance). V letech 2009–2014
byl členem Národní ekonomické rady
vlády (NERV), v období 1995–1998 byl
ekonomickým poradcem prezidenta
Václava Havla. Vykazuje bohatou vý-
zkumnou a publikační činnost v běžných
i specializovaných médiích a je autorem
dvou knih (ekonomika EU) a řady kapitol
v knižních publikacích. V letech
2001–2013 byl ETI (Economic Trans-
formation and Integration) profesorem
na New York University.

Zdroj: EY v České republice

Foto: Pixabay
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Praha – Nadšení ze zisku prvních klientů
záhy střídá komplikované řešení kvůli ne-
dostatečné, nebo dokonce neexistující
smlouvě o spolupráci mezi OSVČ. Vztahy
s klienty ovšem nemají mnohdy správně
ošetřeny ani podnikatelé – matadoři. Jak
jste na tom vy? Zkontrolujte si dle našeho
článku, zda jste ve své smlouvě o externí
spolupráci na nic nezapomněli. Ne nadar-
mo se říká, že dobrá smlouva se pozná,
až když nastane problém.

Co chápeme pod pojmem 
„smlouva o spolupráci“?
Při podnikání se můžete setkat i s jinými
označeními smlouvy o spolupráci – nejčas-
těji to bývá smlouva o rámcové spolupráci
nebo rámcová smlouva. Občanský zákoník
ukládá u každého smluvního typu náležitos-
ti, bez jejichž sjednání nelze považovat
smlouvu za platnou. Co se podnikatelských
vztahů týče, platí, že si mohou obsah
smlouvy a s tím spojená práva a povinnosti
upravit a definovat jinak, než uvádí zákoník.
Stejně to platí u smlouvy o spolupráci pro
OSVČ. I tato lehká benevolence mnohdy
v důsledku způsobuje nedostatečnost a s ní
spojené problémy. Na druhou stranu je to
právě důvod, proč je tento smluvní typ tak
vyhledávaný.

Co by měla obsahovat 
smlouva o externí spolupráci?
Každá smlouva by měla odpovídat na základ-
ní otázky = kdo smlouvu uzavírá, co je před-
mětem, jakým způsobem, kdy a kde bude
poskytnuto plnění a za jakou cenu. Pojďme
se ale konkrétně zaměřit na hlavní body
smlouvy o spolupráci mezi OSVČ a probrat
si, na co byste neměli zapomenout.

■ 1. Vymezení smluvních stran
Ač je to úplný základ, musíme ho zmínit.
V praxi se totiž setkáváme s tím, že některé
smlouvy o spolupráci obsahují nedostatky už
v tomto bodě. V každé smlouvě o spolupráci
uveďte, kdo jsou smluvní strany. Pokud
smlouvu uzavíráte s právnickou osobou, ne-
měly by chybět ani její identifikátory (název
společnosti a její forma, sídlo společnosti,
IČ, DIČ, zastupující osoba, zápis v obchod-
ním rejstříku). Smlouva o spolupráci OSVČ
nemusí být jen dvoustranná – zapojeno může
být hned několik osob najednou. Ideální také
je, aby ji podepsal statutární zástupce uve-
dený za právnickou osobu v obchodním rej-
stříku. Jinak hrozí v případě problému spor
o oprávnění dané osoby vůbec takové závaz-
ky podepisovat.

■ 2. Předmět spolupráce
Jde o stěžejní část rámcové smlouvy a v pří-
padných sporech se z ní často vychází. Spo-
lupráce by tak měla být co nejpřesněji vyme-
zena. V tomto případě doporučujeme pečlivě
a podrobně promyslet každý detail. Široce
sjednaný předmět zvyšuje odpovědnost živ-
nostníka a někdy je tak vhodné se přidržet
bližšího určení až v konkrétní objednávce.
Není to však pravidlem. Po internetu sice ko-
luje celá řada bezplatných vzorů smluv
o spolupráci, ve finále by vás ale jejich použití
mohlo stát spoustu bezesných nocí. Nikdy
totiž nemohou obsahovat precizní vymezení
předmětu vaší spolupráce.

■ 3. Základní podmínky spolupráce
Pro minimalizaci problémů je vhodné specifi-
kovat jednotlivé kroky, které povedou ke spl-

nění předmětu smlouvy. Nezapomeňte uvést
potřebné činnosti obou stran. S tím jsou
spojené i ostatní povinnosti, které mají vůči
sobě všechny zúčastněné smluvní strany.
Nejčastěji se do smlouvy specifikuje, co se
musí učinit před zahájením spolupráce nebo
při jejím ukončení (například trvající ochrana
důvěrných informací). Doporučujeme také
lpět na „reportingu“, zejména když je odmě-
na založena na výkonu. Pak by měl dodavatel
mít možnost např. ověřit počet získaných za-
kázek, ke kterým svou marketingovou čin-
ností přispěl. Tím spíše to platí u různých
druhů affiliate spolupráce.

■ 4. Odpovědnost
Každá obchodní spolupráce obsahuje prvek
právní odpovědnosti za dodávané služby ne-
bo jiné výkony. Jasně si tak definujte, kam

Advokát radí

NA CO NEZAPOMENOUT
VE SMLOUVĚ
O SPOLUPRÁCI MEZI OSVČ

Kresba: Pixabay
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sahá odpovědnost živnostníka coby dodava-
tele a kde už začíná odpovědnost klienta co-
by adresáta. Tato hranice je velmi individu-
ální pro každý smluvní vztah a rozhodně ne-
doporučujeme ji podcenit. Často se v práv-
nické praxi setkáváme s případy, kdy
nejasné definování způsobuje značné právní
problémy. Doporučujeme zejména věnovat
zvýšenou pozornost úpravě smluvních po-
kut, viz níže.

■ 5. Platební podmínky
I u platebních podmínek platí, že musí být
stanoveny co nejpřesněji. Ve smlouvě o ex-
terní spolupráci byste si měli upravit, jakým
způsobem je vaše spolupráce hodnocena.
Platí klient za čas, který prací pro něj strá-
víte, nebo jste odměněni za hotové produk-
ty či služby? V případě, že vaše spolupráce
trvá dlouhodobě, je nutné nastavit si též
pravidelné výplatní termíny (například převo-
dem na účet vždy k 20. dni následujícího
měsíce či na základě faktury). V případě jed-
norázové spolupráce je naopak možné do-
hodnout se na zálohové faktuře, na jejímž
základě uhradí klient sjednanou částku pře-
dem. V některých spolupracích se můžete
dohodnout i na výkonové odměně. V tako-
vém případě nezapomeňte zmínit pravidlo,
podle kterého se odměna bude vyplácet,
nebo uveďte odkaz na podrobné specifiko-
vání tohoto bonusu. 

■ 6. Smluvní pokuty
Pro případy porušení smluvních povinností,
které jsou poměrně obvyklé, je nutné sjednat
si smluvní pokuty. Pamatujte na to, že ve
smlouvě by měly být ustanoveny pokuty pro
obě (nebo případně všechny) zúčastněné
strany. Nejčastěji se setkáváme se smlouva-
mi, kde se pamatuje na pokuty pouze pro ob-
jednatele. Zaznít by mělo stanovení pokut
pro případ neuhrazené faktury (například zlo-
mek procenta z dlužné částky za každý den
prodlení), opožděného dodání služeb nebo
bezdůvodného a předčasného ukončení spo-
lupráce. 

■ 7. Ukončení smlouvy o spolupráci 
mezi OSVČ

Před započetím spolupráce zvažte, jak dlou-
ho plánujete, aby smlouva trvala. Ať už se
rozhodnete pro smlouvu na dobu určitou,
nebo neurčitou, nezapomeňte jasně konkre-
tizovat výpovědní lhůtu nebo podmínky pro
okamžité ukončení smlouvy (případy, kdy ne-
budou poskytnuté služby uhrazeny nebo ne-
bude dodáno smluvní plnění). Nezapomínejte
na to, že ve smlouvě by měly být zakotveny
způsoby odstoupení pro všechny zúčastněné
strany. Někdy však smlouva platí dál a již se
podle ní nic „neděje“, tedy zejména neprobí-
há žádná fakturace, i v těchto situacích do-
poručujeme smlouvu formálně ukončit. 

■ 8. Další a závěrečná ustanovení
Dost často budete muset vyřešit otázku ne-
zneužití poskytnutých informací, patentů ne-
bo licencí. Buď nakládání s nimi můžete vy-
psat přímo do smlouvy o spolupráci OSVČ,
nebo se dá využít vedlejší ustanovení v podo-
bě dohody o mlčenlivosti. Abyste získali
všechny důležité informace, přečtěte si náš

článek o NDA aneb na co si dát pozor při
uzavírání smlouvy o mlčenlivosti.
Závěrečná ustanovení jsou pak shodná s ja-
koukoliv jinou smlouvou. Uveďte:

● jak lze smlouvu změnit či doplnit,
● kolik výtisků smlouvy je zhotoveno,
● jakým způsobem lze od smlouvy od-

stoupit (pokud nebylo definováno v bo-
dě ukončení smlouvy o spolupráci),

● prohlášení smluvních stran o uzavření
po svobodném projevu vůle. 

Rychlý checklist před podpisem
smlouvy o spolupráci
■ Zkontrolujte, že jsou ve smlouvě uvedena

všechna fakta dostatečně podrobně a sro-
zumitelně.

■ Nespoléhejte na vzory smlouvy o spoluprá-
ci zdarma a co nejpřesněji vymezte před-
mět spolupráce.

■ Jasně definujte odpovědnosti jednotlivých
stran. 

■ Dostatek času věnujte stanovení plateb-
ních podmínek – částky, způsobu vypláce-
ní, specifikování bonusů. Tato část by mě-
la obsahovat nastavení pravidelných vý-

platních termínů nebo podmínky zálohové
faktury. 

■ Ověřte si, že smlouva ustanovuje pokuty
za porušení smluvních povinností oběma
stranám. Stejně tak podmínky pro ukonče-
ní spolupráce.

Smlouva o spolupráci „zneužívaná“
švarcsystémem
Již delší dobu se kvůli úsporám na odvodech
na sociálním a zdravotním pojištění řada za-
městnavatelů uchyluje ke smlouvě o spolu-
práci mezi OSVČ místo klasické pracovní
smlouvy. U švarcsystému, jak se tento jev
nazývá, nejde ovšem o standardní vztah
dvou nezávislých subjektů v roli dodavatele
a odběratele. Jejich spolupráce má totiž
znaky pracovního poměru.

Jaké jsou klasické znaky švarcsystému?
● Mezi spolupracujícími stranami panuje

vztah nadřízenosti a podřízenosti (šéf
jasně velí).

● Práce je vykonávána jménem zaměst-
navatele, který za ni nese odpovědnost.

● K práci se využívají prostředky zaměst-
navatele (např. notebook).

● Práce probíhá ve stanovené pracovní
době na pracovišti zaměstnavatele.

Pokud vaše spolupráce vykazuje znaky výše,
mohla by být klasifikována jako švarcsystém.
Nutno ale podotknout, že Státní úřad inspek-
ce práce vždy posuzuje konkrétní situaci =
hodnotí uzavřenou smlouvu o spolupráci, po-
suzuje nadřízenost/podřízenost a další pa-
rametry výkonu práce. 

Za švarcsystém zaplatí obě strany
Inspekce může zaměstnavateli uložit pokuty
v řádu statisíců až několika milionů korun,
které se ještě mohou navýšit zpětným domě-
řením daně a odvodů na pojistném. Postihu
se ovšem nevyhne ani zaměstnanec, který
pracuje na IČO. Tomu může být uložena po-
kuta až do výše 100 000 Kč. 

Jak se vyhnout švarcsystému?
Důležité je, abyste při podnikatelské spolu-
práci udržovali vztahy na čistě obchodní bázi
a vyhnuli se znakům typickým pro role za-
městnanec a zaměstnavatel. Dobrá smlou-
va o spolupráci tomu může pomoci. Pokud
pracujete na IČO pro klienta, měli byste si
ideálně sami rozhodovat o pracovních postu-
pech, nebýt v podřízené roli vůči klientovi
a vykonávat převážnou část práce na vlast-
ním nebo neutrálním pracovišti. Nemusí být
samozřejmě splněna všechna tato kritéria,
a jak je uvedeno výše, dobře nastavená
smlouva o spolupráci pomůže riziko snížit.
Jedním z nejdůležitějších znaků je ovšem to,
že budete pracovat pro jiné klienty, klidně
i na menších zakázkách a že vás hlavní klient
nebude plně omezovat v takové práci. Důle-
žité je ovšem říct, že pokud švarcsystém ne-
provozujete úmyslně, nemáte se čeho zá-
sadně obávat.

Pokud si nejste jisti, že je vaše smlouva o spo-
lupráci právně zcela v pořádku, využijte na-
šich služeb. Stačí ji online zaslat a do 48 ho-
din ji můžete mít zkontrolovanou.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz.
Ten přináší nový produkt, který
umožní přístup k právníkovi kdykoliv
a odkudkoliv, navíc za zlomek
obvyklé ceny.
Dostupnyadvokat.cz je neustále
k dispozici svým klientům při řešení
právních problémů, sepsání smluv
a v dalších právních záležitostech. 
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sf Prostějov – V galerii KEL, která patří pod Střední školu designu a módy
z Prostějova se na začátku října letošního roku konalo zahájení výstavy
studentských prací, nesoucí název stART v podobě vernisáže. 

Výstava stART má již svoji tradici, protože už devět let představuje výběr prací
studentů ze všech oborů, které škola nabízí. Návštěvníci si tak mohli prohléd-
nout práce různých uměleckých forem, a to od multimédií, přes malbu až po
módu. Na místě poté probíhala živá zvuková performance studentů napříč roč-
níky, které spojuje společná aktivita v rámci tzv. Ateliéru Bez Vedoucího. Ten,
stejně jako celá edice letošní výstavy stART, vzešel ze školní galerie KEL, což je
zkratka pocházející ze tří atributů, bez kterých se nejen mladí umělci neobejdou
a jsou jimi koncept, experiment a láska. Tato galerie vznikla a zahájila svůj pro-
voz letos v červnu. Celkově šlo o druhou výstavu ve školní galerii KEL a rozhod-
ně ne poslední. Plánované jsou další výstavy studentů i profesionálů. Program
a aktivity galerie lze sledovat na jejich stránkách, které se nachází na sociálních
sítích Facebook a Instagram.

Střední škola designu a módy,

Prostějov

VERNISÁŽ VÝSTAVY START

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

V minulém vydání časopisu Svět textilu & obuvi jsem si mimo jiné přečetla rozho-
vor s generálním ředitelem Veletrhů Brno, panem Jiřím Kulišem. Během druhé
(ale i té první) pandemie jsou ve sdělovacích prostředcích neustále zdůrazňovány
dopady karantény na restaurační a ubytovací provozy. Méně se však hovoří
o tom, že v důsledku koronaviru jsou ale paralyzovány také jiné důležité odvětví,
mj. právě veletržní akce. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Přitom
veletrhy tvoří silnou skupinu, která má význam nejen veletržně-obchodní, ale po-
dílí se i na propagaci státu v zahraničí. Veletrhy Brno patří mezi uznávané a v za-
hraniční známé; mají svoji tradici i skvělou infrastrukturu. 
Rozhovor s ředitelem Kulišem prozrazuje, jak se stát dívá na veletrhy jako celek.
Vůbec to vládu nezajímá, argumentuje nesprávně. Na jedné straně pouští lidi do
velkých hypermarketů, kde jsou v tlačenici před kasami v silném ohrožení, na
straně druhé nedovolí uspořádat veletrh v prostorných halách, kde je daleko více
místa a vzduchu, než v obchodech. Některé veletrhy jsou před krachem, hovoří
se dokonce o jejich zbytečnosti v dnešní online době. Víte, ale právě třeba veletrh
módy si nedokážu představit v digitální podobě. Vždyť látku (nebo třeba botu) si
musíte zkusit v ruce, promnout ji mezi prsty, přičichnout k její vůni. Tohle důležité
kritérium veletrh, pořádaný online, nikdy nenabídne. Alena M., Praha

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str. 2), Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR 
(str. 4), ETKA (str. 5), WICO B.G.M. (str, 6), Světluška (str. 7), 
BLAKAR trading s.r.o. (str. 11), SOTEX (str. 37)

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
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