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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
přesně před rokem jsem na tomto místě napsal, že svět prochází v důsledku koronavirové pandemie neuvěřitelně rozsáhlou krizí,
která nemá obdoby od krachu na newyorské
burze v roce 1929. Jako rozenému optimistovi mě tenkrát ani ve snu nenapadlo, že letos bude krize pokračovat stejnou silou. Ba
co víc! Že se ke všemu tomu zmatku přidají
v celém vyspělém světě ještě zdražení cen
energií, nedostatek pracovních sil a v tuzemsku ještě podivuhodné jednání/nejednání kolem jmenování/nejmenování nové vlády.
O to více jsem hrdý na to, že „normální“ lidé,
tím myslím všechny nás, co stojí mimo politickou a společenskou elitu, nadále fungují – chodí do práce, učí děti, nakupují, a dokonce si
čas od času zajdou i za zábavou. Díky tomu firmy vyrábějí, obchody jsou otevřené a služby
slouží. Chtělo by se říci, když tak sledují všechna ta vládní protiepidemiologická opatření, že
navzdory veškeré „snaze“ politiků stát funguje.
Jako příklad bych mohl uvést vývoj tržeb tu-

zemského textilního a oděvního obchodu za
prvních deset měsíců letošního roku. Jakkoliv
tržby za leden až duben v důsledku zavřených
obchodů klesly v meziročním srovnání na bezprecedentní čísla, od května, kdy vláda nechala obchody „žít“, je vývoj tržeb již příznivý. Za
třetí čtvrtletí 2021 například tržby vzrostly
o 5 %! Více se o vývoji tržeb dočtete na straně
20 tohoto vydání našeho časopisu.
Doufám, že i na dalších stránkách se dočtete
mnoho zajímavého. Na stranách 8–11 vám
představíme dámské a pánské trendy oděvů
pro jaro 2022, stejně jako na stranách
14–15 trendy obuvi. Mě pak zaujal text o triku, na kterém není vidět pot, nešpiní se, snižuje zápach, a přitom je pohodlné. Vymysleli
ho tři kamarádi z Chrudimi a chtějí s ním dobýt (nejen) tuzemský trh – více na straně 33.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál
pokud možno co nejklidnější vánoční svátky
a v novém roce hodně pracovních i osobních
úspěchů. A hlavně: zdraví.
Michal Korol, šéfredaktor
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Vážení čtenáři
s koncem roku se vždy vynořuje otázka,
jak se bude vyvíjet ten následující.
Z dnešního pohledu to vypadá, jako by
byly karty rozdány. Pandemie nás určitě jen tak neopustí, postupně se ale
s covidovým vetřelcem učíme žít. Ostatně, dva roky už se navzájem poznáváme, a tak nějak víme nebo tušíme,
co se dá od něj čekat. Opustím tedy toto téma a ve svém příspěvku se budu
věnovat jiné závažné výzvě, a tou je nutnost připravit se na pravidla cirkulární
ekonomiky, která budou v textilním
a oděvním průmyslu nepochybně zaváděna.
Co se pod názvem cirkulární ekonomiky skrývá? A co je hlavní změnou oproti současnému výrobnímu způsobu? Je to opuštění lineárního hodnotového řetězce, který je v textilní a oděvní výrobě založen
na původních materiálech a vede od pěstování plodin k výrobě, přepravě, spotřebě a odpadu. Tento řetězec zohledňuje pouze minimálně opětovné použití výrobků nebo jejich recyklaci. Dopad je jednoznačný a znamená, že čím více lidí na naší planetě bude, tím více
vzroste potřeba nových materiálů pro výrobu textilního a oděvního
zboží. Ve srovnání s rokem 1975 se celosvětová textilní a oděvní výroba ztrojnásobila, což je přibližně stejný trend jako je trend růstu
světové populace. Takovéto směřování není udržitelné a dříve nebo
později by vedlo ke kolapsu. Zavádění cirkulárního ekonomického
modelu je pokusem, jak jej zmírnit. Rozhodně ale neznamená jeho
zvrácení. Podstatou cirkulárního modelu je vyrábět, ale při tom nezatěžovat životní prostředí a hospodárně a úsporně nakládat se surovinami a udržovat je v možnosti opětovného použití a při tom prodlužovat životnost výrobků, které se z nich vyrobí, ať už jde o původní
nebo o recyklovaná vlákna. Jinými slovy, z cirkulární ekonomiky by
mělo odcházet minimum odpadů a výroba by měla minimálně zatěžovat životní prostředí, na druhou stranu by neměla klesnout dostupnost výrobků s negativním dopadem na životní úroveň. V těchto
úvahách a záměrech by pak odpovědnost za výrobky v celém jejich
životním cyklu zůstat u výrobce, případně distributora a dovozce.
Znění Evropská směrnice o odpadech je z tohoto hlediska jasné: náklady spojené s odpady, včetně nezbytné infrastruktury a jejího provozu, nese původce odpadu nebo stávající či předchozí jeho držitelé,

přičemž členské státy se mohou rozhodnout, že je ponese částečně nebo
zcela výrobce výrobku, z něhož odpad
pochází, a že se na těchto nákladech
mohou podílet distributoři takového výrobku. Přitom je doporučeno, aby náklady spojené s nakládáním s výrobky
na konci jejich životnosti výrobků byly
zahrnuty do jejich cen a aby výrobci byli
motivováni, aby při navrhování své produkce zohledňovali její recyklovatelnost, opětovnou použitelnost, opravitelnost a omezovali přítomnost nebezpečných látek v ní.
V ČR se tato směrnice částečně a ve zmírněné podobě promítla do
zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. ze dne 1. prosince 2020
s účinností od 1. ledna 2021. V tomto zákoně se sice o textilu výslovně nehovoří, sdělení je ale jasné: „Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou
předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak
v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace,
jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho
odstranění.“
Český textilní a oděvní výrobce, který své produkty vyváží do jiných
členských zemí EU, s českým zákonem ale nevystačí, protože jeho
odpovědnost, podle návrhů Evropské komise, půjde spolu s jeho výrobky do cílových zemí a bude se tam zřejmě muset podílet na nákladech spojených s koncem jejich užívání a s další recyklací nebo
s jejich předáním do odpadu.
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) se rozhodla na tuto výzvu reagovat a požádat v rámci evropského programu LIFE o podporu při tvorbě systému, v jehož rámci by bylo možné
si mezi výrobci a recyklačními provozy, distributory, obchodníky
a dalšími zájemci, jakož i koncovými zákazníky si použité výrobky podle jejich charakteru a stavu předávat k dalšímu využití. Tím ATOK
chce předcházet tomu, aby se z textilního zboží tvořil odpad. Věříme, že by tento systém mohl přispět k řešení otázky cirkulární ekonomiky v našem odvětví.
Vážení čtenáři, přeji Vám, ať se na Vás po celý příští rok usmívá Fortuna, a to jak v podnikání a v práci, tak i v osobním, rodinném či
partnerském životě.
Jiří Česal,
výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního a kožedělného
průmyslu, Praha

Dětská móda

Foto: wallpaperaccess.com
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rhm Praha – Také trh s dětskou módou zažívá v posledním roce a půl náročné období.
Ačkoliv bývá segment s tímto zbožím v porovnání s ostatními druhy zboží obecně odolnější
vůči ekonomickým výkyvům, pandemie ho mnohdy vrátila zpět na hodnoty, kterých dosahoval zhruba v roce 2015. Prodeje silně odrážely aktuální situaci a odvíjely se podle
lockdownů a následných uvolňování opatření.
Confindustria Moda sestavila pro italskou
Textilní a módní federaci dokument, ve kterém analyzuje vývoj juniorské módy v Itálii
v letech 2020 a 2021. Vlivem pandemie došlo k poklesu tržeb o 14,7 %, což je ještě
o trochu více, než hlásila první predikce.
V porovnání s ostatními módními segmenty
se však trhu s dětskou módou dařilo relativně dobře.
Stejně jako ostatní módní odvětví, tak i to
dětské zaznamenalo problémy s výrobou
a dodávkami zboží. Ty byly způsobené jak
několikatýdenním uzavřením výrobních fabrik, tak omezením letecké dopravy a dovozu. V roce 2020 tak lze spatřit negativní
tendence nejen u exportu, ale také u importu, který v Itálii poklesl o 22,4 %. Největší

pokles byl zaznamenán při dovozu z Číny,
Bangladéše či Španělska. Naopak došlo
k výraznému nárůstu importu z Turecka.
V meziročním srovnání se trend začal obracet a na začátku roku 2021 došlo v Itálii
k drobnému nárůstu u vývozu (0,7 %) i dovozu (0,5 %).
Podle předpovědí by se situace v sektoru
s dětskou módou ve světě měla pomalu začít
stabilizovat a přejít v plynulý a poměrně rychlý růst. Podle nově zveřejněné zprávy od Researcher by měla být v letech 2021–2026
složená roční míra růstu 4,5 %. To by znamenalo, že by velikost trhu s dětským oblečení do roku 2026 vzrostla z 115 040 milionů amerických dolarů (v roce 2020) na
149 810 milionů amerických dolarů.
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Vážení čtenáři časopisu Svět textilu,
tak jako každým rokem v závěru starého
roku a na začátku nového roku provádíme bilanci uplynulého období. I když
jsme byli přesvědčeni, že rok 2021 bude již určitě lepší než rok 2020, nemůžeme říci, že se tak stalo.
Naše nadšení ze začátku roku 2020,
kdy firmy byly solidární, pomáhaly, kde
se dalo, šily se roušky pro potřebné
v nemocnicích, v domovech seniorů
a dalších sociálních služeb, vystřídalo
zklamání nad nesystémovým uzavíráním
našich provozoven i nad nedostatečnými kompenzacemi, které vláda pro firmy schválila. Bohužel také často pokulhávala „realizace“ schválených programů na podporu postižených firem a podnikatelů díky byrokratickým průtahům, neflexibilnímu a přebujelému státnímu aparátu. Mnoho firem, které by podle
propozic měly na podporu nárok, tak o ni raději ani nežádalo.
Začátek roku 2021 byl opravdu vzhledem k pandemii covid-19 velmi
složitý a hektický. Díky neutuchajícím aktivitám a tlaku podnikatelské
sféry se přece jen podařilo pro nejvíce postižené firmy, u kterých byl
pokles tržeb vyšší než 50%, prosadit kompenzační programy COVID
– Nepokryté náklady, COVID – uzavřené provozovny a program COVID 2021. Nejúčinnější byl asi program Antivirus – bohužel negativní dopady toho, že lidé byli dlouho doma, a přesto dostávali plnou
mzdu, nyní velmi silně pociťujeme v ochotě lidí „vůbec pracovat“.
Aby se „nastartovalo a oživilo“ opět naše podnikání, je nutné naše
obory prezentovat zákazníkům. Mám na mysli zejména segmenty
módního průmyslu jako jsou oděvy, obuv a kožená galanterie. Zde
v důsledku nuceného a dlouhodobého uzavření prodejen došlo asi
k největším ztrátám, se kterými se mnozí podnikatelé dodnes nevyrovnali. Přestože stouply prodeje uvedených sortimentů přes e-shopy, tak pochopitelně internetové prodeje nemohly z hlediska svých
objemů nahradit klasický maloobchodní prodej.
Situace ve výrobě s sebou v roce 2021 přinesla rovněž řadu problémů. Enormně rostou ceny základních materiálů pro výrobu obuvi,
prodlužují se i doby dodání objednaných materiálů a polotovarů.
V posledních letech se ve výrobě i v obchodě razilo heslo Just in Time z toho důvodu, aby se zbytečně nevázalo cash flow v zásobách
materiálů či výrobků. Nyní se ale ukazuje, že určité předzásobení
dopředu bude především ve výrobě opět nutné. Pochopitelně jako
ve všech oborech chybí také lidi, a to zejména do výroby obuvi a kožené galanterie. Tyto problémy se netýkají jen České republiky, ale
celé Evropy.

Lépe na tom nejsou ani obchodní firmy, které
se soustředily na dodávky obuvi z Číny a dalších asijských zemí. I v těchto zemích dochází
ke zdražování jak materiálů, tak i všech výrobků. Snížily se rovněž přepravní kapacity, protože mnoho lodí bylo v době lockdownu v roce
2020 odstaveno a nevyplatilo se je znovu
zprovoznit. Nejenže chybí přepravní kapacity,
na naložení se čeká dva až tři měsíce, ale ceny dopravy vzrostly trojnásobně a není to asi
ještě „konečná“.
Je zcela zřejmé, že se musí u našich sortimentů změnit také stávající obchodní modely, kdy je nutné přejít z „rychlé módy“ (fast fashion)
na „pomalou módu“ (slow fashion). Větší důraz nyní spotřebitelé kladou na kvalitu, na udržitelnost, na ekologické materiály a jejich recyklovatelnost. Neméně důležité je především pro mladou generaci,
za jakých sociálních podmínek byla obuv či kožená galanterie vyrobena. Pandemie covid-19, která nyní bohužel v České republice opět
sílí, nám ukázala, jak je Evropa zranitelná a jak je málo soběstačná
v produkci základních výrobků, ke kterým obuv určitě patří.
Měli bychom si vzít ponaučení ze stávající situace a snažit se využít
nové možnosti, které tato doba přinesla. Určitě byla velmi urychlena
digitalizace a virtuální nabídka našich sortimentů. Ten, kdo má kvalitní e-shop, s přehlednou grafickou úpravou, včetně podrobného popisu užitných vlastností nabízeného zboží, určitě lépe a více prodává.
Musíme si stanovit za kvalitní obuv či koženou galanterii také odpovídající kupní cenu, protože náklady na materiály, energie i na mzdy
pracovníků stoupají. Nemůžeme konkurovat jen tím, že se budeme
snažit být levnější než konkurence. Musíme si určit cílovou skupinu
zákazníků a oslovit ji moderními metodami. Nově se rovněž razí
trend „spotřeby v místě výroby“ (Consumption at the Place of Production).
Pevně věřím, že již v roce 2022 dojde k oživení spotřeby na úroveň
před pandemií. Věřím, že se posílí pozice evropských i domácích výrobců kvalitní obuvi a kožené galanterie. Věřím, že nová vláda již nebude uzavírat naše provozovny a tyto budou moci fungovat za dodržování všech potřebných hygienických opatření. Také doufám, že
se lidé budou chovat zodpovědně zejména při dodržování vládou stanovených protiepidemických opatření, aby naše společnost mohla
začít zase normálně žít a fungovat.
Chtěl bych Vám i Vašim rodinám popřát klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 především pevné zdraví, které je dnes opravdu nejdůležitější. Také Vám přeji, abyste byli úspěšní
ve Vašem podnikání a měli jen samé dobré zákazníky!
Miroslav Bísek,
prezident, Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín
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Luxusní móda

ČEKAJÍ SE VELKÉ ZMĚNY

Tržby za luxusní zboží zaznamenaly
v loňském roce pokles o celých 23 %,
což je zatím nejvyšší pokles vůbec.
Největší vliv na snížení prodeje luxusního zboží mělo omezení cestování.
Podle poradenské společnosti Bain by
se již letos mohl sektor s luxusní módou vrátit na původní hodnotu z roku 2019, která
činila více než 340 milionů dolarů. To vše
souvisí zejména s obnovením cestovního ruchu a vakcinací. V současné době rostou
prodeje v Číně, která je největším trhem s luxusním zbožím, posilují však také prodeje
v USA. Nejvíce zaostává Evropa, která má
kvůli restrikcím a pomalejšímu tempu očkování poněkud nedynamický rozjezd.

a budou i dále růst, menší společnosti jako je například Ferragamo se snaží udržet tempo, což bude rok od roku složitější.
Vedle výkyvu v prodejích a tržbách
prošel sektor s luxusní módou výraznými změnami i z hlediska samotného fungování. Společnosti, které se
dlouho bránily prodeji online musely
přehodnotit svůj business model
a přeorientovat se vzhledem k situaci.
Společnosti tak vstoupily na nové online území, které by se v průběhu několika let mělo stát hlavním prodejním
kanálem pro luxusní zboží.
K velkým změnám došlo také ve výrobě, zvyšování cen a samotné distribuci. U mnoha společností došlo vlivem
uzavření továren či omezení výroby ke zpomalení dodávek zboží. Některé společnosti
musely vlivem zvyšování nákladů zvýšit ceny
svých výrobků. Módní značka Chanel dále
například zavádí omezení prodeje, kdy si může každý zákazník koupit pouze jeden model
ročně. Díky této strategie se společnost
snaží zvýšit exkluzivitu a bojovat proti čínským a jihokorejským překupníkům luxusního zboží.
Foto: fashionmagazine.com

rhm Praha – Sektor s luxusním
zbožím prochází velmi turbulentním
obdobím a podle předpovědí ho čekají další velké změny. Stejně jako
i ostatní módní odvětví, tak i to
s luxusním zbožím zažilo v uplynulých dvou letech velký zásah. Díky
vakcinaci a obnově cestovního ruchu by však tržby měly stoupat
a do roku 2025 by měl celý sektor
značně posílit.

Prada: vládne optimismus
Výkonný ředitel skupiny Prada představil při
svém projevu na Fashion Global Summitu
v Miláně odhady týkající se vývoje trhu s luxusní módou pro nadcházející roky. Uvedl, že
by sektoru s luxusním zbožím mohl začít posilovat a do roku 2025 předpokládá 30%
růst. Růstu by měly dominovat zejména větší
módní domy a koncerny. Zatímco LVMH či
Kering jsou již dnes nad úrovní z roku 2019

Fashion Arena Prague Outlet

OTEVŘENÍ DALŠÍCH PRODEJEN

Foto: archiv Fashion Arena Prague Outlet

sf Praha – Zákazníci Fashion Arena Prague Outlet jsou letos jistě potěšeni zvětšujícími
se možnostmi nakupování v tomto nákupním centru, protože jeho nabídka obchodů se
rozšířila. Mezi další nově otevřené prodejny se řadí obchod značky Triumph a prodejna
značky Trussardi.

Na konci října 2021 otevřela švýcarská
značka Triumph ve Fashion Areně Prague
Outlet nový obchod a současně jde o jedinou
outletovou prodejnu značky v Česku. Minimalistický interiér obchodu nechává vyniknout dámským i pánským kolekcím spodního
prádla, nočních košil, pyžam nebo plavek.
Na středoevropském trhu jsou momentálně
otevřeny pouze dvě outletové prodejny, a to
v polské Wroclavi a nyní už i ve Fashion Areinzerce

na Prague Outlet, obě ve vlastnictví Via Outlets. Plocha nově otevřeného obchodu v Praze činí 80 m2.
Na začátku listopadu 2021 došlo k otevření
další kamenné prodejny, tentokrát italské
značky Trussardi. Prodejna zákazníkům nabízí bohatou nabídku dámských i pánských kolekcí, doplňků a koženého zboží nebo obuvi.
Stejně jako při navrhování stylových kolekcí,
nezpochybnitelnou součástí prodejen této

milánské značky je styl a čisté designové linie. Interiér působí čistým a vzdušným dojmem, což jsou typické znaky rukopisu kreativních ředitelů módního domu Benjamina
Husebyho a Serhata I ka. Zákazník se tak
může nerušeně věnovat výběru módních
produktů, jejichž doménou je především kvalita materiálů a řemeslného zpracování.
„Otevření obchodu Trussardi je odpovědí na
poptávku našich zákazníků. Čím dál častěji od
nás očekávají kvalitní produkty, které vydrží
i řadu let a současně jsou nadčasové. Doufám, že právě tato značka jejich poptávku
uspokojí. Již více než sto let dbají v této rodinné firmě na kvalitu návrhů a zpracování. Považuji je proto za slow fashion reprezentanta,“ říká Lenka Čapková, ředitelka outletového centra Fashion Arena Prague Outlet.
Módní značka Trussardi byla založena v roce
1911 Dantem Trussardi v italském Bergamu. Během pár let se značka díky použití vysoce kvalitních surovin a neustálému zdokonalování kožedělné ruční techniky stala jednou z nejvýznamnějších firem na mezinárodním trhu módních doplňků. V současné době
dodává do 47 zemí prostřednictvím jedinečné a selektivní distribuce zahrnující více než
160 monobrandových obchodů v Itálii, Evropě a Asii.
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Trendy dámské módy pro jaro 2022

KOLEKCE PRAHNOUCÍ
PO POZORNOSTI
rhm Praha – Nejnovější kolekce se představily s veškerou parádou. Výrazné jsou nejen
z hlediska materiálů a vzorů, ale také díky experimentům se střihy a nekonvenčnímu stylingu. Velmi oblíbené jsou především dekorativní prvky, které dolaďují celkový dojem. Na
oděvech si můžeme povšimnout aplikace dlouhých třásní, péřových prýmek, tvarovaných
knoflíků či barevných mašlí.

Jarní móda překvapuje svou pestrostí a extravagancí, která je patrná napříč všemi
kolekcemi. Pozornost zaujmou volnější
střihy v maxi délkách či výrazné balonové objemy. Návrháři často přetvářejí
klasické oděvní střihy, v kolekcích se
objevují modifikované trenčkoty, košile či kostýmky. Výrazná je také práce
s asymetrií, která je v mnoha případech ústředním námětem celého
modelu.
Z hlediska barevnosti mají jarní kolekce velmi zemitý, neutrální nádech.
V mnoha kolekcích dominují odstíny
ecru, šedobéžové či karamelově hnědé.
Ty jsou často kombinovány se zelenými tóny a sepraným denimovým efektem. Protipólem jsou zářivé odstíny růžové a žluté, akva-

marínová modrá či limetkově zelená. Pozornost upoutají vedle barevné palety také výrazné motivy, mezi kterými dominují geometrické vzory, jako je například gingham kostka. Oblíbené jsou také něžné florální vzory
s lehkým vintage nádechem mnohdy evokující módu hippie.
Návrháři s oblibou propojují kontrastní materiály s cílem vytvořit harmonický celek.
Vzdušný popelín a len je tak postaven proti
pleteninám z mykaných přízí či měkké usni.
Povšimnout si můžeme také vrstvení hutnějších a transparentních materiálů, díky kterým vznikají na oděvech průstřihy či hravé
kontrasty jednotlivých povrchů. Stále jsou
trendy metalické povrchové úpravy, ke kterým se v jarních měsících přidává nedbalý,
zmačkaný vzhled.

GINGHAM KOSTKA
Gingham kostka evokuje venkovský, retro styl. V nejnovějších kolekcích však díky střihům a stylingu dostává více
sportovní a uvolněný nádech. Gingham kostka působí velmi něžně a cudně, proto ji návrháři mohou kombinovat
s odvážnějšími střihy a mini délkami. K vidění je na setech a kostýmcích i na módních doplňcích, jako jsou čepice. V kolekcích se gingham kostka objevuje v nejrůznějších velikostech a barvách. Trendy jsou jemnější
pastelové tóny, jako je růžová či béžové. Více extravagantní
je například propojení červené s černou a bílou.

Yas
Adeam

Alessandra Rich
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KOSTÝMKY
S MINISUKNÍ

Moschino

Giambattista Valli

Paul and Joe

Alberta Ferretti

European Culture

Elegantní kostýmky mají v jarních
kolekcích silné zastoupení. Pozornost zaujmou především mini
délky sukní sahající do půlky stehen. Návrháři pracují se střihy
i materiály tak, aby celkový dojem nebyl vulgární a kostýmky byly vhodnou volbou do práce i na
běžné, každodenní nošení. Sukně
pak zaujmou nejen délkou, ale také hravými detaily, jako jsou
drobné rozparky, sklady či lesklé,
kovové komponenty.

ŠATY
A KALHOTY
Vrstvení představuje jeden z klíčových trendů. Oblíbená bude kombinace šatů s nohavicemi, kde je
patrný nostalgický styling, který
čerpá inspiraci v módě 70. let.
V kolekcích se objevují nejen ladící
sety, ale také eklekticky propojené
modely. Ležérně působí denimové
nohavice, přes které jsou vrstveny
bavlněné a lněné košilové šaty, extravagantní volbou je kombinace
vzorů, kdy jsou kousky buď propojeny barevně nebo jsou naopak
vrstveny kontrastní motivy.

La Doublej

TRANSPARENCE
Jarní kolekce působí nesmírně svěže
a odlehčeně díky průsvitům na kůži. Těch
návrháři docílili nejen díky klasickým
transparentním látkám jako jsou šifon, či
organza, ale také díky jemným pleteninám s většími oky. Ty vytvářejí
drobné průhledy, které působí
jistým způsobem hutně, avšak
zároveň jsou velmi vzdušné.
Stejně často v kolekcích pracují s výraznými krajkami, kde
je díky velkým průstřihům přímo vidět pokožka.
Missoni

Brunello Cucinelli

TRENCHCOAT
GAME
Trenčkot je evergreenem, který
dostává v nových kolekcích výrazný
facelift. Návrháři experimentují jak
se střihovým řešením, tak s barvami. Největším trendem jsou minimalistické oversized siluety, protipólem jsou trenčkoty v křiklavých
barvách a výrazných vzorech. Gabardén je často potažený krajkou,
popřípadě jsou kombinovány dva
kontrastní tóny dohromady. Hravě
působí také pestrobarevné podšívky, které při pohybu vykukují a tvoří
velmi dominantní prvek.

St. John

Moschino
Foto: Vogue.com a archiv firem

Ports
1961

Svět textilu & obuvi

Zahraniční trendy
listopad – prosinec 2021

Trendy pánské módy pro jaro 2022

OBJEMNÉ SILUETY
A NÁPADNÉ
STŘIHOVÉ MODIFIKACE
rhm Praha – Pánská jarní móda je stylově velmi různorodá, avšak jednotně míří
k výraznému zjednodušování a čistotě. Zejména z hlediska střihů je patrná výrazná
simplifikace a obliba maxi délek či oversized siluet. Umírněnost lze spatřit také
ve volbě motivů, módní budou především velké geometrické vzory, popřípadě jednobarevné nápisy.

Commission

Velkou inspirací jsou módní trendy 60. a 90.
let. Z hlediska střihů návrháři pracují s oversized variantami, které se promítají především na košilích či bomberech. Povšimnout si můžeme také trendu zvýrazněných ramen, který je patrný zejména
na sakách a bundách. Návrháři celkově modifikují střihy saka a vytvářejí tak extravagantní i více ležérní verze. Důležitou roli hraje netradiční vrstevní, při kterém si
můžeme povšimnout práce
s různými délkami.
Z hlediska materiálů bude
v jarních měsících velice

Erdem

trendy denim v sytě modrém, ale také bílém provedení. Vedle nohavic je aplikován
na vesty či overaly evokující pracovní kombinézy. Stejně jako v dámských kolekcích,
tak i v těch pánských bude na jaře trendy
lehoučký len v tlumených, pastelových odstínech.
I nadále budou populární monochromatické
looky, které se však přesouvají od zemité
barevné palety k ostrým zářivým tónům.
Velmi oblíbená je oranžová, modrá či neonově zelená. Ačkoliv jsou kolekce z hlediska
vzorů spíše umírněné, i přesto v nich lze
zpozorovat pestrobarevnou batiku, geometrické vzory či drobnější florální motivy.

Etro

Solid

SLEEVELESS
SWEATERS
S příchodem jarních měsíců návrháři odkládají
vrstvy i části některých kousků. Jedním z největších trendů budou svetry bez rukávů a vesty. Ty
se budou jevit z počátku jara jako velmi praktické, jelikož je lze vrstvit různými způsoby. Při teplejším počasí budou trendy kombinace přes
tričko či košili nebo dokonce na holé tělo. Naopak v chladnějších dnech poslouží jako svetr
pod bundou.
Dsquared2

10

Zahraniční trendy

Svět textilu & obuvi

listopad – prosinec 2021

APC

Matinique

Dsquared2

BOLD COLORS

A Cold

Blend He

Eytys

Výrazné tóny posilují v jarních kolekcích své postavení. Nejlépe vynikají na celých plochách, kdy je návrháři aplikují na obleky, ladící sety
či teplákové komplety. V tomto případě návrháři doplňují jednu výraznou barvu neutrálními odstíny. Do
módy se však vrací také trend takzvaného color-blocking, kdy jsou
navzájem kombinovány kontrastní
odstíny, nejčastěji komplementární
barvy. Návrháři se často zdržují jakýchkoliv vzorů, aby upřednostnili
barevnou čistotu a nechali vyniknout střihová řešení.

Boglioli

Windsor

Brioni

Alife & Kickin

Berluti

Blend He

OLIVE GREEN
Módní značky pokračují v trendech letošního léta a do jarních
kolekcí začleňují zelenou. Tentokrát se však soustředí na tlumenější olivové provedení, které
plynule navazuje na zemitou zimní barevnost. Velmi sofistikovaně
působí ležérní lněné a vlněné obleky s výraznými prvky v podobě
prošívání či maxi kapes. Setkáváme se také s vrstvením stejně
barevných kousků, které vytvářejí hravý efekt.

Foto: Vogue.com a archiv firem
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Dětské trendy pro jaro a léto 2022

OPTIMISMUS PROMLOUVÁ
SKRZ HRAVÉ POTISKY
rhm Praha – Návrháři upouštějí od stylizace do dospělých a přiklánějí se zpět k rozpustilým dětským motivům a vyobrazením. Zjednodušení a návrat k jisté formě
nevinnosti je patrný jak ve volbě střihů,
tak i při práci s barvami a potisky. Dominují svěží a pestré tóny, které jsou doplněny jak grafickými vzory, tak květinovými
i zvířecími potisky.

Italský veletrh Pitti Bimbo se po roce a půl
opět vrátil do své původní formy. Módní
značky zde na přelomu června a července
představily kolekce a trendy pro jarní a letní
sezonu 2022. 93. ročník veletrhu se nesl ve
znamení 100 % Bambino, tedy snaha o vrácení se zpět k dětskosti nejen z pohledu designu a identity, ale také z pohledu plnění
dětských potřeb. I nadále jsou patrné snahy
o co největší udržitelnost, využití přírodních
materiálů a snahu dostát etických hodnot.
Především z hlediska potisků budou
kolekce nesmírně pestré.
Do kolekcí je za pomoci
vyobrazení moře a slunečních paprsků vnesen velmi příjemný,
hřejivý pocit. Často se setkáváme
také s motivy
zvířat či dinosaurů. V kolekcích pro
větší děti je
patrná inspirace teenagerskou módou. Ta
se projevuje
zejména vy-

Alanui
užitím výrazných nápisů a log. Pevným základem budu klasické letní motivy, jako jsou florální vzory či gingham kostky a proužky.
Nadcházející kolekce ovládne ovocná barevná paleta, které dominují odstíny oranžové,
žluté a růžové. Ty jsou dále kombinovány
s bledě modrou a energickou zelenou. Velmi
trendy bude technika batikování, která se
uplatňuje jak v umírněnějších formách tón
v tónu či v kombinaci s bílou, ale také jako živější mix všech odstínů duhy.
V dívčí módě se setkáváme s návratem k něžným a romantickým prvkům. Návrháři s oblibou aplikují rýšky a kanýry jak na měkká žerzejová trička a košile, tak na pevnější deni-

mové bundy a šaty. Dalšími dekorativními
prvky jsou krajkové prýmky a výrazné květinové aplikace. Podstatný je styling, který přináší návrat k dětské nevinnosti. Dívky mají outfity doplněné stejnobarevnými čelenkami či
mašlemi do vlasů.
Z chlapeckých kolekcích je cítit jistý retro
nádech. Ten se projevuje zejména na střizích a barevnosti. Silný vliv má také sportovní móda, ze které si návrháři propůjčují kousky jako jsou větrovky, baseballové bundy či
volně střižené tepláky. Častokrát se v kolekcích setkáváme s drobným, jarním vrstvením, kdy návrháři kombinují trička s vestami
či košilemi.

FUN IN THE SUN

Blue Seven
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Jack & Jones

Name it

Letní radost a energie se projevuje dvěma proudy. V prvním si můžeme povšimnout hravé, až rozpustilé barevnosti. Návrháři často
aplikují jednoduché vzory. Trendy
budou srdíčka, puntíky i zjednodušené kresby ovoce či hraček. Druhý proud silně odkazuje na francouzskou Provence, která se projevuje užitím romantických prvků,
jako jsou kanýry a volánky. Typická
je také jemnější pastelová barevná
paleta. Návrháři často pracují
s decentním proužkováním a jemnými florálními motivy.
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JURASIC PARC
Oblíbené dinosauří motivy budou
velmi trendy. Návrháři je aplikují
nejen do chlapeckých, ale také do
dívčích a novorozeneckých kolekcí.
Setkáme se jak se zcela realistickým vyobrazením různých druhů,
tak s hravým, až trochu naivním
zpracováním. Nejčastější je využití
celoplošného potisku, výjimku však
netvoří ani výšivky ze třpytivých pajetek. Zvláště v kolekcích pro menší děti návrháři pracují také
s drobnými detaily jako jsou kapsy,
ze kterých tvarově a střihově vytvářejí vyobrazení dinosaurů.

Blue Seven

Blue Seven

Name it

CALIFORNIA
VIBES
Teplejší měsíce s sebou přinesou
uvolněné střihy a jednoduché siluety. Kolekce mohou některými
prvky připomínat éru hippie. Nápadná je inspirace kalifornským
pobřežím, která se odráží především na výrazných nápisech či fotografiích palem a pláží. Oblíbené
jsou kresby vln či surfových prken.
Z barev převládají tóny zapadajícího slunce, tedy od tlumenější žluté, přes různé odstíny oranžové
až po růžovou a červenou.
Blue Seven

Name it

Jack & Jones

Dior

Name it

MODERN
SAFARI
Inspirace Afrikou má několik podob. Zejména v chlapeckých kolekcích se návrháři inspirují koloniální
módou počátku 20. století. Nechybějí vesty, ladící šortky a volnější nohavice. Důležitým doplňkem
jsou látkové kloboučky. Barevnou
paletu ovládají zemité tóny hnědé
a béžové, šedá a khaki. U motivů
se projevují jak zvířecí vzory, jako je
srst zebry či leoparda, tak naivně
působící vyobrazení lvů a slonů.
V těchto případech pak návrháři
sahají k pestrým barvám.

A BUG’S LIFE

Name it

Jette By Staccato

Name it

Z motivů je v kolekcích často vyobrazen hmyz. Na dívčích oděvech jsou s oblibou aplikovány
něžné, až éterické podoby motýlů
či včel. Návrháři je často doplňují
třpytivými povrchovými úpravami
či lesklými pajetkami. Použity jsou
zejména něžnější odstíny žluté,
fialové či růžové. V chlapeckých
kolekcích se naopak setkáváme
s vyobrazením brouků, jako jsou
roháči, mravenci či zlatohlávci.
Ty jsou často ztvárněni pomocí
pestrých až křiklavých barev
a na oděvech jsou tyto motivy
umístěny solitérně.
Foto: Vogue.com a archiv firem
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Trendy obuvi pro jaro 2022

DROBNÉ DETAILY
DOTVÁŘEJÍ CELKOVÝ DOJEM
rhm Praha – Jarní kolekce obuvi jsou nesmírně pestré. Zákazníkům nabízejí nejrůznější varianty jak z hlediska siluet, tak i z hlediska barev a použitých materiálů. Designéři se více než na práci
se střihy zaměřují na menší detaily. Ty na obuv aplikují tak, aby
podpořily střihová řešení a vytvořily nové, nekonvenční modely.
Častým prvkem jsou střapce či nejrůznější formy potisku usně.
Pozornost zaujmou také hravé textury

Lanvin
Tamaris

Capture

DÁMSKÁ OBUV
Barevná paleta je prosvětlená a velmi hravá. Oblíbené jsou jak jemnější pastelové odstíny, tak syté tóny. Velmi populární je využití celoplošného
potisku, kdy jsou na usni vyobrazeny loga, nápisy a jednoduché kresby. V kolekcích se setkáváme také s metalickými či lesklými povrchovými
úpravami. Z materiálů volí návrháři nejčastěji hladkou useň bez výraznější lícové kresby. Tu v rámci jednoho modelu často kombinují buď s textiliemi nebo s velurovou usní. Pozornost však upoutají především netypické obuvnické materiály. Nejvíce trendy bude různě spletená pevná tráva,
popřípadě drobné pásky usní, které vytvářejí efekt pletenin. Výrazné jsou také tkaniny se střapcovým zakončením.Z hlediska střihů budou jarní
kolekce velmi rozmanité. Hojné zastoupení mají pantofle, které se objevují jak ve sportovních, tak v elegantních variantách. Proti nim stojí
v kontrastu drsněji vyhlížející kotníková obuv, která je opatřena výraznými kovovými prvky. I nadále budou trendy ostré hrany, některé módní
značky se však začínají vracet zpět k více zakulaceným špičkám. Svršky obuvi jsou ve většině případech členité a často kopírují linie nohy.

CUDDLY TEXTURES

PUT LOGO ON IT

Pozornost se upírá na povrchově nápadné materiály a výrazné
textury, které vybízejí k dotyku. Návrháři v kolekcích pracují
s jemnými umělými kožešinami a beránčí vlnou. I nadále budou
trendy poměrně kontroverzní pantofle a sandále s měkkou kožešinou umístěnou na vnitřní stélce. Módní budou také poněkud
hrubější textury v podobě splétané slámy či hrubých pletenin. Ty
jsou na obuv aplikovány na páskách přes nárty či ve formě
ozdobných střapců. Často pak návrháři propojují měkké i drsnější textury v rámci jedné obuvi a vytvářejí neotřelé kombinace.

Loga a nápisy se přenášejí z oděvních kolekcí do těch obuvnických. Designéři se často přiklánějí k poměrně eklektickému
vzhledu, kdy kombinují různé nápisy a fonty. Loga se tak nejčastěji objevují na samotné usni ve formě celoplošného potisku, ale také na drobnějších detailech, jako jsou pásky kolem
kotníků či podešve. Návrháři pracují s nápisy také více netradičním způsobem. Důležitým aspektem je v těchto případech
plasticita, setkáme se tedy například s logy, které jsou na usni
vyšívané, popřípadě jsou podložené výztuží tak, aby co nejvíce
vystupovaly do prostoru.

s.Oliver

Papucei

Tamaris
Clamp

Tamaris
Högl
s.Oliver
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SPRING BOOTS
ARE MUST HAVE

SHOW YOUR SHINY
HIGH HEELS

Nejvýraznějšmi kousky nadcházející sezony budou jarní kozačky
a kotníková obuv. Mezi dva hlavní inspirační proudy patří kovbojská a motorkářská obuv. Z prostředí divokého západu si návrháři propůjčují nejen samotné siluety, ale také dekorativní
prvky v podobě ornamentů vyřezaných z usně. Takzvané „biker
boots“ se v jarních kolekcích objevují v nové, více svěží podobě.
Pozornost zaujmou nejen světlejší odstíny, ale také useň s celoplošným potiskem. Návrháři experimentují se zapínáním
a aplikují výrazná zdrhovadla či netradiční šněrování.

Metalické povrchové úpravy usně jsou v posledních sezonách
velkým trendem. Na jaře budou oblíbené zejména v kombinaci
s lodičkami, sandálky a pantoflíčky na podpatku. Vedle klasických odstínů, jako je zlatá, stříbrná či bronzová, budou módní
svěží mentolové odstíny, bledě modrá, starorůžová či broskvové tóny. Patrná je inspirace v disco módě, která s sebou přináší výrazné střihové prvky v podobě blokových podpatků či
hranatých špiček obuvi. Metalické povrchy jsou v mnoha případech doplněny dalšími třpytivými prvky, jako jsou kamínky či
velké kovové spony.

Tamaris

Qusheli

Floris
van Bommel

Capture

Ichi

Loriblu

PÁNSKÁ OBUV
Pánské jarní trendy jsou nesmírně různorodé a přinášejí nejrůznější střihová řešení a elementy. Jedním z nejvýraznějších inspiračních
kanálů je móda 70., 80. a 90. let. Designéři pracují s klasickými střihy, které nijak neinovují, pouze je dekorují drobnými prvky či ozvláštňují spojením materiálů s různými povrchovými úpravami. U tenisek návrháři velmi často kombinují usně s odlišnými povrchovými
úpravy, které jsou navíc různě barevné. Siluety jsou u sneakerů obecně více odlehčené, ustupuje se od takzvaných „chunky sneakers“
a do módy opět přichází lehčí plátěnky. U elegantní a byznysové obuvi dochází k výraznému uvolnění. Tradiční střihy jsou sice zachovány, avšak stále častěji bývají propojené s výraznou, členitou podešví. Vzniká tak velmi univerzální obuv, kterou lze nosit do práce, na
společenské události i běžně do města. Setkáváme se také se zesvětlením barevné palety. V některých případech návrháři dokonce volí jasné až křiklavé tóny.

RETRO SNEAKERS

Trendy budou elegantní, a přesto velmi ležérně působící loafery a mokasíny. Návrháři je ponechávají v nadčasové černé
barvě a zaměřují se na siluety obuvi a dekorování. Nápadným
prvkem jsou masivní černé členité podešve, které harmonicky
vybalancují střihovou eleganci svršku. Návrháři pracují s dekorativními perforováním a zoubkováním usně, často si můžeme povšimnout také aplikace výrazných kovových přezek či
drobnějších řetězů.
Floris van Bommel

Matinique

Velkým trendem budou tenisky s jistým retro nádechem. Návrháři se v kolekcích odkazují zejména na módu 70. a 90. let
a ve svých designech tak představují odlehčené, štíhlé linie.
Nápadným prvkem je drobné perforování usně, které má jak
funkční, tak estetické vlastnosti. Na sneakerech jsou často
kombinovány větší barevné plochy dohromady. Převládají světlejší tóny a pastelové odstíny. Trendy jsou kombinace bílé a šedé spolu se starorůžovou či modrošedou.
Blend He

Lemargo

Panchic

s.Oliver

Franzini

15

Foto: Vogue.com a archiv firem

DARK LOAFERS
& MOCCASINS
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Módní doplňky pro jaro a léto 2022

VELIKOST JE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKT

Brandon Maxwell

Desoto

rhm Praha – Nejnovější kolekce jsou stylově velmi pestré a nabízejí širokou škálu nekonvenčních módních doplňků. Návrháři se snaží experimentovat nejen s formami, ale také se stylingem a způsobem nošení. Setkáváme se například s náramky, které jsou umístěny vysoko
na paži nebo s náušnicemi zachycenými za ucho. Nápadná je práce s různými materiály, vedle klasických kovových provedení se prosazují
barevné plastové či textilní doplňky. Designéři pracují s klasickými prvky, kterým se snaží dodávat modernější vzhled. Do módy se vracejí
perly, které jsou aplikovány jak na náušnice, tak více netradičně na sluneční brýle či spony do vlasů.

MASSIVE
SUNGLASSES
Sluneční brýle budou výrazné díky
své velikosti. Opět budou módní
velké kulaté obroučky připomínající
motýly či oči masařek a vos. Cílem
je zahalit co největší část tváře
a z brýlí vytvořit dominantu. Módní
budou také minimalisticky laděné
čtvercové brýle. Ty působí velmi
sofistikovaně v kombinaci s výraznými či pastelovými barvami. Můžeme si povšimnout jistého vintage nádechu v podobě drobnějších
detailů, jako jsou kovové obroučky,
gradientní tónování skla či řetízky
připnuté k nožičkám brýlí.

Carolina Herrera

Part Two

Rachel Comey

SHINY
CHOKERS

Alessandra Rich
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Dsquared2

Chufy

Na přehlídkách byly hojně k vidění
chokery – náhrdelníky těsně obepínající krk. Ty se v posledním desetiletí ve vlnách vrátily do módy již
několikrát. Tuto sezonu kladou návrháři důraz na co největší třpyt
a lesk. V kolekcích se tak objevují
nejčastěji ve dvou verzích. První
jsou minimalisticky tvarované, zlaté či pozlacené chokery. Protipólem jsou naopak výrazně členité
chokery, které chvílemi mohou působit až kýčově. Některé modely
jsou tvarované jako květiny a navíc
doplněny třpytivými kamínky.

Zahraniční trendy

Svět textilu & obuvi
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EXPERIMENT
WITH YOUR
HEADSCARF
Výrazným trendem jsou hedvábné
šátky uvázáné do vlasů. Prosazují
se pestré barvy a výrazná vzorovaná provedení. Šátky se kombinují s kalhotovými kostýmky i s letními šaty. Z kolekcí sála vintage
nálada pramenící z módy 50.
a 60. let. Nejdecentnější variantu
představuje složení na tenký proužek, který napodobuje čelenku. Extravagantně působí šátky ve stylu
sicilských vdov. Setkáváme se
i s variantou alá pirát.

Carolina Herrera

Ichi

Ichi

BUCKET HATS
& BASEBALL
CAPS

Coach

Kaffe

Ichi

Mezi základy nadcházející sezony
patří baseballové kšiltovky a rybářské kloboučky. Tento trend přináší
širokou škálu pokrývek hlavy, které
zaujmou nejen materiálem, ale
i střihem. Návrháři ladí kšiltovky
a čepice se zbytkem outfitu buď
barevně tón v tónu nebo aplikací
stejného materiálu přímo na pokrývky hlavy. Používají netradiční
materiály, jako je lesklé PVC či imitace usně. Zároveň jsou opatřeny
drobnými doplňky či výšivkami.

Bibhu Mohapatra

Gucci

Cult Gaia

SHOW THE
EARRINGS
Trend masivních šperků pokračuje. V jarních a letních kolekcích
dávají návrháři do popředí náušnice. Čím větší, delší a výraznější,
tím lepší. Objevují se v různých
provedeních, od minimalisticky
tvarovaných přes pestrobarevné
plastové až po modely bohatě dekorované kamínky. V kolekcích se
setkáváme s asymetrií, která je
na náušnice aplikována tak, že je
jedna výrazná velikostně nebo tvarově a druhá zůstává v jednodušším či menším provedení.

PÁNSKÉ MÓDNÍ
DOPLŇKY

Givenchy

Burberry

Coach

V pánských kolekcích si můžeme
všimnout aplikace vintage prvků
typických pro dámskou módu.
Trendy jsou brýle s velkými obroučkami i masivní šperky. Velkou
inspirací je cestování a nomádský
způsob života. Návrháři eklekticky
kombinují korálky a cetky a dodávají jim městskou estetiku. Výrazná barevná paleta prostupuje všemi druhy doplňků. Oblíbené jsou
jemné oranžové či žluté tóny i sytá zelená a modrá. Často jsou doplňky postaveny do výrazného
kontrastu vůči zbytku outfitu.
Foto: Vogue.com a archiv firem
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Představujeme designéry

MONIKA SLAVÍČKOVÁ
Praha – Pokračujeme v našem seriálu, ve
kterém představujeme návrháře a designéry z České republiky i ze zahraničí. Tentokrát vám přestavujeme módní návrhářku
Moniku Slavíčkovou (34), která žije a tvoří
v Praze pod značkou Monika Mongol.

Co vás přivedlo k profesi módní návrhářky?
Šití mě vždy zajímalo, už když jsem byla malá, šila jsem si ručně oblečení pro svoje panenky. Později jsem na naší půdě našla starý
šlapací šicí stroj, zjistila jsem, že mi výrazně
usnadní práci. Začínala jsem se na něm učit
šít, byly to moje začátky a první výtvory jsem
následně sama nosila. Moje babička vyhazovala staré oblečení, já jsem se ho ujala, protože mě fascinovaly nejrůznější materiály,
z nichž bylo složeno, a přešívala jsem si jej
podle svého vkusu.
Čím se ve své tvorbě zabýváte?
Aktuálně se zaměřuji především na dámské
oděvy a tvořím limitované kolekce v malém
počtu kusů, které individuálně doplňuji svoji
autorskou výšivkou. Věnuji se také zakázce
na míru a minimalistickým svatebním šatům.
Nejvíce se zaměřuji všeobecně na šaty, neboť mi přijde, že je tam možná největší variabilita ve střihovém řešení, a také je to oděv,
který já nosím téměř denně a mám jej moc
ráda.
Během své tvorby jsem vytvářela i pánské
oděvy, batohy, dětské oblečení, ale od toho
jsem časem trochu upustila, neboť jsem to
kapacitně nezvládala. Ještě ve škole jsem
měla pocit, že čím složitější střih a nápad vymyslím, tím bude výsledný model zajímavější.
A tak jsem stále přemýšlela, jak každý kou-
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sek co nejvíce ozvláštnit. Po škole jsem tedy
tvořila výtvarné oblečení, často jsem bojovala s tím, že oblečení bylo časově náročné na
výrobu, nákladné a tím i hůře prodejné. Pro
laika často zajímavé, ale neuchopitelné.
Začala jsem se zamýšlet nad tím, co vlastně
reálný zákazník od oblečení pro běžné nošení
očekává, kam jej nosí. A také mi v tomto pomohly zkušenosti ze stáže ve Velké Británii,
kde jsme se na reálného zákazníka hodně zaměřovali. Já sama jsem minimalistka, čím
dál více inklinuji k jednodušším střihům a výšivkám menších rozměrů. Nyní v podstatě
vycházím ze svého šatníku, co nosím a co
bych ráda nosila. Sama si pro sebe také téměř vše šiji.
Kdo jsou vaši zákazníci?
Tvořím především dámskou módu v limitovaných kolekcích se smyslem pro detail a nadčasovost. Zaměřuji se zejména na střihové
řešení šatů pro různé příležitosti, které vnímá jako hlavní prvek v šatníku těch žen, které rády podtrhují svou ženskost designovou
elegancí. Kladu důraz na tradiční řemeslné
zpracování, kvalitní přírodní materiály a udržitelnost módy. Moje zákaznice jsou ženy různých profesí a ve věku od 30 do 60let upřednostňující kvalitu před kvantitou a zajímají se
o přírodní materiály a originalitu a s potěšením podpoří lokální designéry. Není výjimkou,
že tvořím i pro velmi mladé ženy.
Co charakterizuje vaši tvorbu? Čím se
odlišujete od své konkurence?

techniku, kterou dělám mimo oblečení už několik let. Výšivka vznikla náhodou. Můj bratr
po mně jednou chtěl, abych mu zašila díru na
mikině a mě napadlo, že by bylo fajn použít výšivku. S výšivkou jsem si začala hrát a postupem času jsem vyvinula vlastní techniku, při
které vyšívám vzory písní na trika, tašky, atd.
Tehdy jsem to ale ještě nebrala jako charakteristiku svého brandu. Identitu vlastní značky
jsem řešila až na vysoké škole, kdy jsem výšivku začala kombinovat se spuštěnými nitěmi
a okolí o ni začalo projevovat zájem. A tak
vznikaly moje první výšivky na zakázku.
Výšivku dělám dodnes a aplikuji ji na své minimalistické oděvy dle přání zákazníka. Mám
i oděvy vytvořené už přímo s výšivkou. Často
svoji výšivku používám jako dominantní zdobný prvek pro svatební šaty, které tvořím na
míru, pomocí běžného šicího stroje. Bavilo
mě jí nahrazovat tisky, vyšívala jsem různé
motivy, ale i text.
S jakým materiálem pracujete nejčastěji?
Nejčastěji pracuji s přírodními materiály (bavlna, len, hedvábí a vlna). Mám ráda jejich unikátní vlastnosti, které jsou u každého druhy
tkaniny jiné. Líbí se mi, že jsou příjemné na tělo a zákaznice se v nich cítí příjemně. Přírodní
materiály jsou v souladu k současnému trendu přirozenosti. Naopak kožešinu bych nikdy
nevyužila, protože mi to přijde jako vegetariánovi ohavné pracovat s kůží zvířete. A navíc
si myslím, že to není v dnešní době, vzhledem
k dostupnosti jiných materiálů, potřeba.
Který váš model byl nejvíce pracný?

Mám ráda minimalistické střihy, kvalitní zpracování a přírodní materiály. Myslím, že mojí
charakteristikou, známou pro zákaznice, je
moje specifická výšivka. Jde o autorskou

Byly to moje vyšívané modely, které jsem vyráběla ještě při studiu. Mimo jiné koženkový křivák, který jsem ze strany rubu, po celé ploše
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Monika Slavíčková

vyšívala svojí technikou výšivky s efektem spuštěných nití. Celá ta kolekce IKATS byla náročná
na čas. Šesti modelům jsem věnovala půl roku
práce. Jeden z modelů z této kolekce jsem si
vzala jako součást svých svatebních šatů,
chtěla jsem zúročit práci, kterou jsem tomuto
oděvu věnovala. Žádný z těchto oděvů jsem
tenkrát neprodala, nechala jsem si je, protože
vím, že bych je už nikdy neudělala znovu.
Kde získáváte inspiraci pro svoji práci
módní návrhářky?
Móda je odraz dění kolem nás. Nejčastěji
mě inspiruje cestování, kde se mísí různé
kultury a etnika. Dříve, když jsem hodně cestovala po Asii, mi byla její symbolika často inspirací pro motivy na výšivku.
Co vás nejvíce baví na vaší práci?
Nejvíce mě baví vybírání látek a tvorba nových
modelů. Látky jsou pro mě vždy velkou inspirací pro tvorbu. Za náročné považuji skloubení mnoha činností dohromady, protože za výsledným oděvem nestojí jeho pouhé ušití, ale
i návrh a další aktivity až po samotný prodej.
Když za vámi přijdou vaše zákaznice, mají
jasnou představu, co chtějí?
Jelikož mám svoji tvorbu vystavenou na eshopu, často přijdou pro konkrétní oděv, který tam viděly. Nabízím ale i službu úpravy na
míru. Každá žena má jinou postavu. Držíme
se ale vždy nějakého modelu z mojí nabídky,
zakázku typu ušití jiných modelů nedělám.
Nemám už časovou kapacitu věnovat se jednotlivým modelům na zakázku. Nové návrhy
se zákaznicemi tvořím jen při tvorbě svatebních šatů. Ty jsou většinou originál přímo na
míru.
Co po vás požadují aktuálně zákaznice více oproti vašim začátkům?
V začátcích jsem tvořila větší množství výtvarných modelů, které nebyly nositelné na

každodenní nošení. Nyní tvořím oblečení pro
základ šatníku vhodné na každodenní nošení.
Jaká zakázka vás dosud nejvíce potěšila?
Měla jsem radost, když jsem šila šaty na
svatební hostinu pro neteř od pana Ziky Aschera. Předminulý rok byla v Praze o něm výstava s názvem Šílený hedvábník. Ty šaty byly
z jeho luxusního hedvábí staré několik desítek let.
Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?
Své výrobky prezentuji přes sociální sítě,
někdy se také účastním prodejních designových trhů. Moji tvorbu prodávám přes svůj eshop a následně ve svém ateliéru. Tam je
možné vše vyzkoušet. K prezentaci mi pomáhají také sociální sítě.
Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?
Svůj dosavadní úspěch vnímám zejména
v tom, že po tak dlouhé cestě, kdy jsem začínala jako malá holka a šila na panenky, stále tvořím a živím se tím, co mě baví. Další
úspěch byla také moje pracovní cesta do
Mongolska na základě vytvořené kolekce inspirované mongolským tradičním kostýmem
a jejich kulturou.

Módní návrhářka Monika Slavíčková se
narodila před 34 lety v Boskovicích.
Tvořila už během svého studia na vyšší
odborné škole pod značkou Mongol,
dále pak intenzivněji během studia vysoké školy. Již pět let tvoří pod svojí
značkou Monika Mongol, od doby, kdy
se vrátila z roční cesty po Asii a založila svůj ateliér. Designérka tvoří limitované kolekce v malém počtu a individuálně je doplňuje svojí autorskou výšivkou. Věnuje se také zakázce na míru
minimalistickým svatebním šatům.
Značka Monika Mongol je určena těm
ženám, jež mají rády minimalistické
střihy, smysl pro detail, nadčasovost
a přírodní materiály.
Monika vystudovala Střední školu oděvní v Boskovicích – obor Operátorka
oděvní výroby, se studiem pokračovala
na Vyšší odborné škole textilní – obor
Oděvní a textilní design a své studium
završila na Univerzitě Tomáš Bati ve
Zlíně – obor Design oděvu.
Ke spolupracím s veřejně známými
osobnostmi, s nimiž Monika Slavíčková
spolupracovala, patří tvorba oblečení
pro Lenku Krobotovou a Janu Holcovou na premiéru hry Zkáza Dejvického
divadla, tvorba šatů pro Terezu Černochovou pro videoklip, styling a kostýmy
pro hudebníka Yemi A.D., oděvy pro
herečku Lenku Vacvalovou a další.
Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

Dokážete si představit spolupráci s průmyslovými výrobci v Česku?
Zatím ne, protože svoji tvorbu mám založenou na menším počtu vyrobených věcí, která
stojí hlavně na mě. S větším objemem výroby je spojená také větší pracovní síla a musela bych přebudovat koncept svojí tvorby. Momentálně je moje tvorba hodně individuální
a osobní, což se s příchodem většího objemu se bohužel obvykle částečně vytrácí, neboť se nedá už vše kapacitně stíhat. Momentálně jsem otevřená myšlence, jak svoji
značku dále posunout.

V této covidové době mě můžete vidět hlavně u mě v ateliéru. Plánům do budoucna
jsem otevřená, momentálně už připravuji
jarní a letní kolekci na příští rok. Ráda bych
svoji tvorbu posunula dále dopředu, ráda
bych si našla nějakou posilu na spolupráci,
abych měla větší prostor věnovat se kreativní činnosti a rozvíjet více svoji značku. Móda
se asi nikdy nezastaví a pořád je na čem pracovat, uvidím, co mi budoucnost přinese.
Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv Moniky Slavíčkové
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Tržby maloobchodu za leden–říjen 2021

NAKONEC TO NENÍ
VŮBEC ŠPATNÉ!
Praha – Třetí čtvrtletí nedopadlo v tuzemském textilním maloobchodě vůbec špatně: Obchodníkům se zvýšily tržby v meziročním srovnání o pěkných 5 %! Také následující říjen pokračoval v růstu. To je
v dnešní složité době po dlouhé době poměrně příznivá zpráva.

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

Jak jsme již psali v několika letošních vydáních odborného časopisu Svět textilu & obuvi, v prvním pololetí letošního roku se tržby
textilního maloobchodu pohybovaly jako na
houpačce. Zatímco v prvních čtyřech měsících roku tržby textilního a oděvního maloobchodu v České republice klesly hluboko do
mínusu (v prvním čtvrtletí letošního roku
klesly tržby dokonce o minus 60 %, což byla
největší ztráta, kterou jsme zaznamenali od
roku 2011, od kdy časopis Svět textilu
& obuvi sleduje vývoj tuzemského maloobchodu), od května se tržby v meziročním
srovnání dostaly do plusu. Zejména v květnu
a červnu se obchodníci radovali.

Foto Pixabay

1. pololetí: jako na houpačce

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2021
(v porovnání se stejným obdobím roku 2020)

3. čtvrtletí: plus 5 %!
V červenci a v srpnu se nárůst cen zase zpomalil. Podle informací od obchodníků to bylo
zejména tím, že červenec a srpen v roce
2020 patřily k nejlepším měsícům roku
a srovnávací základ byl tedy vyšší. Na výši tržeb také zapůsobil fakt, že hodně zákazníků
letní zboží nakupovalo již v květnu a červnu –
zkrátka se „předzásobili“ na léto. Nikdo totiž
nevěděl, zda se obchody v létě nebudou zase
zavírat...
V minulém vydání jsme se ptali, jak se projeví začátek školního roku na výši tržeb. Nyní to již víme: „Zájem o školní zboží nebyl
u nás tak vysoký jako v jiných letech. Ale
i tak jsme byli v září spokojení. Dobře se
prodávaly chlapecké kalhoty a svetry stejně
jako dívčí sukénky,“ napsal nám obchodník
s dětským zbožím z Brna. Obdobně se vyjádřila vedoucí obchodu s dámskými oděvy
z Plzně: „Září u nás nebylo vůbec špatné.
Bylo pěkné počasí a kupovalo se všelijaké
zboží – od sukní a šatů přes svetry a halenky až po podzimní pláště.“
Nejvyšší meziroční růst tržeb zaznamenal
v září podle Českého statistického úřadu internetový a zásilkový prodej (o 15,6 %). Stá-
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1. pololetí: -22

3. čtvrtletí: +5

vá se tak fenoménem obchodu, který navíc
neustále roste. Celkově se tržby v textilním
maloobchodě v září v meziročním srovnání
zvedly o 4 % a navázaly tak na jejich nepřerušený růst od května letošního roku. I díky
tomu letošní třetí čtvrtletí zaznamenalo nárůst tržeb o 5 %!

Říjen neztratil tempo
Také v říjnu byli obchodníci v naší branži poměrně spokojení. „Dobře se prodávalo podzimní zboží, kterého jsme letos měli poměrně dost,“ napsal nám obchodník z Prahy. Obdobně se vyjádřili také obchodníci z Ústí nad
Labem, Pardubic a z Ostravy. Unisono po-

Zdroj: Svět textilu & obuvi

tvrdili, že lidé se již nebojí chodit do obchodů
a zájem o jejich zboží roste. Nakonec nám
tržby v říjnu „vyšly“ velmi slušně: V meziročním srovnání se zvedly o pěkných 5 %!
V říjnu se „činily“ také již zmíněné internetové
a zásilkové obchody. Zájem o jejich zboží se
s blížícími se vánočními svátky neustále zvyšuje. Dá se předpokládat, že v listopadu
a v prosinci jejich tržby vyletí ještě výše.
O tom se mj. dočtete v dalším vydání odborného časopisu Svět textilu & obuvi, které
spatří světlo světa začátkem února 2022.
Do té doby držíme obchodníkům palce.
Michal Korol
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Značka Česká kvalita

PODPORUJE TUZEMSKÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

Nový certifikát a oprávnění používat označení Česká kvalita –
Zdravotně nezávadná obuv – Bota pro vaše dítě převzal (zleva)
Hynek Patrena, jednatel firmy HP Čechtín s.r.o., z rukou Silvany
Jirotkové, Vlasty Mayerové a Karla Havlíčka

Praha – Společnost držitelů značky Česká
kvalita se rozrostla o nové členy. Potvrzení o kvalitním výrobku či službě může nově
používat dvanáct organizací zapojených do
Národního programu Česká kvalita. Certifikáty jim na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) při příležitosti Dne s Českou
kvalitou dne 3. listopadu 2021 předal vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu
a dopravy Karel Havlíček.

Značka Česká kvalita dokládá, že jde o špičkové české výrobky a služby. „Každým nákupem
výrobku s logem Česká kvalita spotřebitel podporuje českou ekonomiku. Zapojení do tohoto
programu Ministerstva průmyslu a obchodu
v praxi znamená, že čím víc výrobců se zapojí
a čím víc produktů a služeb od nich lidé koupí,
tím víc se podpoří tuzemská zaměstnanost
a soběstačnost,“ říká vicepremiér a ministr
průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává:
„V neposlední řadě bude mít spotřebitel jistotu, že si pořídil kvalitní věc.“
Národní program Česká kvalita zajišťuje Rada kvality ČR. „Kvůli pandemii covid-19 prochází ekonomika, a to nejen česká, velmi obtížným obdobím. Značka Česká kvalita je klíčová pro podporu tuzemského hospodářství.
Chceme pomoct zviditelnit kvalitní výrobky
a služby šikovných českých firem i jednotlivců,“ říká náměstkyně ministra průmyslu
a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikatelské prostředí a předsedkyně Rady
kvality ČR Silvana Jirotková.
Národní program Česká kvalita v současné
době zahrnuje 22 různých značek. Kvalita
každého produktu, který se uchází o jednotlivá ocenění ověřují, nezávislí experti, kritéria
hodnocení jsou velmi náročná. Poté, co se

Nový certifikát a oprávnění používat označení Česká kvalita –
Komfortní obuv převzal (zleva) Jaroslav Pour, jednatel firmy
Tipaboty s.r.o., rovněž z rukou Silvany Jirotkové, Vlasty
Mayerové a Karla Havlíčka
Foto: MPO ČR

subjekt stane držitelem značky Česká kvalita, jakost oceněného produktu se průběžně
ověřuje stejně jako spokojenost zákazníků
s daným výrobkem či službou.
„Národní program Česká kvalita je pro firmy
klíčový z hlediska konkurenceschopnosti, zvyšuje jim úroveň a zájem o to, co nabízejí.
Spotřebitelům zase usnadňuje rozhodovací
nákupní proces, na první pohled vidí, jaký výrobek či služba je kvalitní, vidí logo Česká
kvalita,“ říká ředitel odboru podnikatelského
prostředí Ministerstva průmyslu a obchodu
Pavel Vinkler.
Den s Českou kvalitou je součástí tradičního
pojetí listopadu jako měsíce kvality. Právě na
podzim se koná řada odborných akcí, seminářů či konferencí, které připravilo MPO
spolu s Radou kvality ČR a dalšími partnery.
Každoročním vyvrcholením je slavnostní předání Národních cen kvality ČR.
Je potěšitelnou skutečností, že mezi nově
oceněnými firmami byli dva čeští výrobci kvalitní obuvi. Značku Česká kvalita – Zdravotně

nezávadná obuv – Bota pro vaše dítě Žirafa
obdržela opětovně kvalitní dětská domácí
textilní obuv na suchý zip od firmy HP Čechtín s.r.o. Mezi osvědčené výrobce české
obuvi se zařadila i další firma, kdy značku Česká kvalita – Komfortní obuv získala usňová
fussbettová obuv od firmy Tipaboty s.r.o. Také tato firma si na kvalitě své produkce zakládá a obuv pravidelně certifikuje.
Celá třetina nově oceněných výrobků a služeb se týkala sortimentu obuvi, kožené galanterie a textilu. Věřme tedy, že se spotřebitelé budou orientovat i v zájmu udržitelnosti na tyto kvalitní výrobky. Rovněž přejeme
všem oceněným firmám, aby se jim v jejich
podnikání v této složité době dařilo.
Více informací o značkách kvality a podmínky
pro jejich získání naleznete na
www.narodniportal.cz/program-ceska-kvalita
a na ceskakvalita.mpo.cz.
MPO ČR, odbor komunikace,
doplněno komentářem ČOKA
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Obchod s klobouky a dalšími módními doplňky, Brno

ZÁKAZNÍCI STÁLE VÍCE
POŽADUJÍ KVALITNĚJŠÍ
A DRAŽŠÍ ZBOŽÍ
Brno – „Uvítala bych nabídku větších velikostí dámských klobouků z plsti a klobouky z přírodních materiálů, modernějších
barev ideálně v kombinaci se šálou,“ říká
Dana Smrtníková (55), majitelka kamenné
prodejny Klobouky – čepice, která se nachází v Brně na Masarykově ulici. Svět
textilu & obuvi ji požádal o rozhovor.

Můžete nám představit své podnikání?
Má firma existuje od roku 2010. Vystřídala
jsem více prostorů, v nichž jsem provozovala
prodejny se stejným sortimentem jako dnes –
tedy pokrývkami hlav pro muže i ženy a okrajově módní doplňky. Bohužel se ale majitelé
rozhodli prostory, kde jsem působila, rekonstruovat a já jsem dostala výpověď z nájmu
a byla jsem nucena přestěhovat. V současných prostorách provozuji prodejnu od roku
2014. Tento obchod má 158 metrů čtverečních se zázemím. Pracuji zde já a tři brigádníci. Co se týká mého vztahu s konkurencí, lze
jej adekvátně nazvat jako neutrální, protože
s konkurencí si sice ani nepomáháme, ale
současně vůči sobě ani nechováme zášť.
Co pro vás bylo nejtěžší v začátcích podnikání, případně občas v jeho průběhu?
V dobé mých začátků pro mě bylo nejobtížnější sehnat zboží, protože byl velmi malý výběr
sortimentu, a také trvalo, než jsem objevila
nové firmy, ale i švadleny. Stále i v současné
přetrvává malý výběr čepic v atraktivních barvách a materiálech.
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Kdo jsou vaši zákazníci?
Moji zákazníci jsou z 90 % ženy ve věkovém
rozmezí 20–70 let. Muži u mě v malém procentu nakupují sami, ale většinou přicházejí
se svými partnerkami a manželkami. V průběhu let se zákaznice i zákazníci mění, vybírají si kvalitnější a dražší zboží jak pro sebe,
tak i své děti.
Co všechno zákazníci najdou ve vaší nabídce?
Sortiment zboží mám pro ženy, muže, ale
i děti. Nabízím nejrůznější klobouky, čepice,
šátky, šály. Tento sortiment nabízím od začátku mého podnikání. Snažím se mít v nabídce všechny druhy čepic. Zboží nakupuji od
známých českých výrobců, jako jsou Tonak,
Karpet, Anytra, Pletex, RDX, Yetty, ale některé české firmy pouze nakupují zboží v zahraničí a do Česka je pouze dováží, a proto
mám tedy i výrobky ze zahraničí.
Nedá se specifikovat, které typy čepic či klobouků jsou u žen či mužů nejoblíbenější, protože v odvětví pokrývek hlavy se potřeba zákaznic a zákazníků odvíjí od typu jejich obličeje, případně i hlavy. Pro každou ženu či muže
je tedy vhodný jiný model pokrývky hlavy.
Starší zákaznice se stále drží klasiky, ale
mladší ročníky si raději vyberou nový model
s netradičními barvami a často si za něj, pokud je dle jejich představ, připlatí.

ročnější a dobře vědí, na jakou příležitost se
hodí jaký typ klobouku.
Ve kterém ročním období prodáváte nejvíce klobouky?
O klobouky vnímám od zákaznic a zákazníků
zájem celoročně, ale v létě upřednostňují ty,
které jsou složeny z lehčích materiálů a jsou
vhodné do počasí, které je pro léto typické,
a to takové, které s sebou přirozeně nese
vyšší teploty.
Jak nakládáte se zbožím, které zákazníky
nezaujalo delší dobu?
Pokud už se nějaký takový sortiment najde,
opatřím ho slevou a prodá se tak snadněji
a poměrně brzy, protože dobrá cena má svůj
význam a některé zákaznice a zákazníky zaujme.
Existuje nějaké zboží, které se vám nedaří sehnat a zákazníci by ho ocenili?
Ano, existuje zboží, které nemohu na trhu sehnat. Jsou to například dámské klobouky
z plsti, vyrábí se do určité velikosti a dámy
s větší hlavou mají prostě smůlu. Uvítala bych
také více modelů klobouků složených z přírodních materiálů a modernější barvy, třeba
i v kombinaci se šálou či kabelkou.
Jak často měníte vzhled výlohy?

Mají zákaznice a zákazníci jasnou představu o tom, jakou pokrývku hlavy chtějí?

Výloha je velmi důležitá součást prodeje, platí zde pravidlo, že jaký sortiment se umístí

do výlohy, tak ten se rychleji prodá než jiné
výrobky. Výlohu mám bohužel malou a měním ji s potěšením v průběhu jednoho týdne.
Jak přistupujete k propagaci a jaký vztah
máte k sociálním sítím?
Byla jsem v minulosti jednou pozvána na prodejní přehlídku se zbožím z české firmy Tonak,
které jsem se účastnila. Sociální sítě nevyužívám, nejsem na nich aktivní, spoléhám na
dlouholetý prodej v Brně.
Díky čemu si myslíte, že jste se úspěšně
udržela až dodnes na trhu se svým podnikáním?
Myslím si, že se stále držím na trhu díky velmi široké nabídce čepic a klobouků.
Jak vidíte budoucnost svého podnikání
a máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře?
Hlavně udržet standard a doufat v lepší nabídku klobouků, čepic a doplňků. Co se týká budoucnosti mého podnikání, uvažovala jsem
o otevření další prodejny s klobouky a čepicemi, ale v dnešní době není dobrý nápad si pořídit, protože zavírání z důvodu vývoje pandemie koronaviru a neustálé zdražování všeho,
včetně elektrických energií aj. není úplně pro
rozvoj podnikání ideální. Jsem ale otevřená nabídkám spolupráce s výrobci, módními návrháři, velkoobchodníky, ale i maloobchodníky.
Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv Dany Smrtníkové

Zákaznice i zákazníci ke mně přichází v 90 %
případů s prosbou o doporučení, pomoc
a radu při výběru pokrývky hlavy, tedy klobouku a čepice s tím, že si nejsou jistí, co je pro
ně vhodné. Víte, on druhý člověk vás vidí z jiného úhlu a má nadhled a zkušenosti, je pro
něj snadnější pomoci. Zákaznice často přicházejí s předsudky, že jim nic nesluší a často je právě opak pravdou. Zákaznice přicházejí také s představou o barvě klobouku či
čepice, kterou si vysnily, ale po zhlédnutí mojí
nabídky, většího množství barev od původní
představy upustí. Zákaznice jsou dnes ná-
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Poradna zdravého obouvání a péče o nohy

ZÁJEM O NÍ ROSTE

Měření nohou na zařízení Feet Relevator

Zlín – Ve Zlíně již od roku 2012 funguje
Diagnostické a poradenské centrum v oblasti péče o nohy. Je provozováno pod záštitou České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA) ve spolupráci s odbornými lékařskými pracovišti. Díky vstřícnosti Statutárního města Zlína mohou občané
využívat služby tohoto centra přímo v budově magistrátu vždy jedenkrát měsíčně
zdarma, protože projekt je kofinancován
z Fondu zdraví Statutárního města Zlína.

Účastníci poradny v prostorách Statutárního města Zlína

Kontrolována je i obuv
Účastníci tak mají možnost seznámit se se
zdravotním stavem svých nohou, dozvědět
se o případných negativních změnách jejich
funkčních vlastností, které mohou být ovlivňovány např. postavením paty, stavem podélné a příčné nožní klenby, odvalováním nohy
při chůzi, ale také pohybovými návyky a zejména pak nošenou obuví. Také nošená obuv
je v poradně kontrolována a zjišťuje se její
proporcionalita vzhledem k velikosti a tvaru
nohy nositele. Pacienti jsou seznámeni
i s nároky na bezplatné rehabilitační úkony,
které jsou hrazeny pojišťovnou. Dále bylo pacientům dle zdravotního stavu doporučeno
i další odborné vyšetření (cévní, kožní, diabetologické apod.) a jak se mají na tato vyše-

Veřejnosti je nabídnuta možnost kompletní
diagnostiky nohou doplněná odborným lékařským vyšetřením, protože v poradně je vždy
přítomen také lékař ortoped. V rámci vyšetření a diagnostiky je prováděno
jednak zjišťování proporcionálních
a tvarových charakteristik nohou,
ale také funkčních vlastností nohou podologickým vyšetřením,
tzn. měřením neuropatie, měřením lokálních tlaků na plosce chodidla ve statickém a dynamickém
zatížení (ve stoje a při chůzi), zjištěním úhlu postavení patní kosti
a případné nestability paty při
chůzi, vyhodnocením otisku nohy
a určením typu podélné klenby, vyhodnocením biomechaniky chůze
(zjištěním nestability, přetížení
příčné klenby a pod.) a zjištěním
případného rozdílu v délce dolních
končetin. K měření nohou je využíEdukační materiály
váno zařízení Feet Relevator. Ladička je určena na měření neuropatie a na
tření objednat. Předvedeny jsou zejména
podoskopu se zjišťuje zase stav podélné
u dětí i ukázky nápravného cvičení k zajištění
a příčné nožní klenby, úhel patní kosti a stasprávného postavení nohou, tvarování klebilita. Charakteristiky dynamiky nohy jsou
neb nohou a posílení potřebných svalových
zjišťovány na 2D scanneru s tlakovou deskou
partií (břišní svaly, zádové svaly apod.).
a speciálním softwarem na vyhodnocování
Za devět let fungování poradny ji navštívily tisínaměřených dat s možností grafického znáce lidí, které trápí různé problémy nohou
zornění výsledků měření tlaků na plosce noa pohybového systému. Nejčastější vady, se
hy na monitoru počítače.
kterými se setkáváme, jsou deformity prstců
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jako je vbočený palec (Hallux valgus), nepohyblivý palec, kladívkové, drápovité nebo přeložené prsty, různé kostěné výrůstky (exostózy), patní ostruhy apod. Z deformit nohou se
nejčastěji vyskytují příčně nebo podélně plochá noha a noha vysoká – tzv. lukovitá, která
je častější u mladší populace. Nejčastějším
problémem u dětí je tzv. funkční plochonoží –
funkční porucha v oblasti paty (vbočené postavení paty spojené s nestabilitou v subtalárním kloubu a následným poklesem podélné
klenby). To pak často vede v dospělém věku
k rozšíření a poklesu příčné klenby s vývojem
Hallux valgus a s následnou artrózou palcového kloubu, bolestivými otlaky na palcovém
kloubu a pod prstními klouby, případně na
kloubech u přeložených prstů. Tato vada se
promítá do vyšších etáží pohybového systému, do přetížení kolenních
kloubů projevující se bolestí kolen,
kyčlí a následně páteře.

U dětí lze rychlého zlepšení
U dospělých, kdy vady jsou již fixované, lze vhodně zvolenou terapií
dosáhnout částečného zlepšení,
ale proces korekce nebo kompenzace vady je většinou dlouhodobější záležitostí. U dětí lze vhodnou
obuví, správně tvarovanou stélkou
a cvičením dolních končetin dosáhnout velmi rychlého zlepšení,
protože kostěný skelet je ještě
chrupavčitý a tvárný s dobrou
schopností se přizpůsobit. Proto
včasná a důsledná prevence je
v tomto případě velice důležitá. Těší nás proto, že kromě střední a starší generace, která naši poradnu navštěvuje nejčastěji, k nám
chodí i čím dál více rodičů s dětmi. A to nejen až v okamžiku, kdy už se začnou projevovat problémy, ale zejména na preventivní vyšetření nohou.
PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA
Foto: ČOKA
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Udržitelnost

rhm Praha – Velké módní značky stále
hledají nové cesty, jak udělat módní průmysl více udržitelný a jak šetřit přírodní
zdroje. Další příležitostí, jak tomuto cíli
dostát a nepřijít tak o zákazníky či tržby,
je vstup na second-hand trh. V posledních
několika měsících se tímto směrem začaly
ubírat, jak luxusní značky jako je Valentino
či Gucci, tak řetězce s rychlou módou.
Italská značka Diesel se chce na second-hand
trhu prosadit s upravenými a obnovenými džíny. Celkem 900 párů džínů bylo v rámci programu zpětného odkupu shromážděno v Itálii,
kde byly také v továrnách na výrobu denimu
pečlivě opraveny a vyčištěny. Následně získaly
speciální červené logo, díky kterému je mohou zákazníci snadno odlišit. Modely z tohoto
projektu jsou již nyní dostupné ve vybraných
prodejnách v Evropě či online.

Francouzská značka Isabel Marant spustila
v uplynulých měsících webové stránky Isabel
Marant Vintage, kde nabízí své již použité zboží. Zákazníci značky mohou zaslat své nenošené kousky k posouzení, kde je zaměstnanci
značky protřídí a přebalí a následně je nabídnou na webových stránkách k prodeji. Zákazník dostane zpět voucher, který může uplatnit jak na nové, tak na již nošené kousky. Podobným způsobem budou fungovat také
stránky Valentino Vintage či Gucci Vault.
Snaha podpořit cirkulární ekonomiku však
nepramení pouze od prémiových či high-end
značek, ale také od řetězců s rychlou módou. Britská společnost New Look se spojila
se sítí second-handů Re-Fashion a společně
představily spolupráci, která je postavena na
shromažďování již nošených věcí a jejich následném pře prodeji. Zákazníci si mohou na
pobočkách Re-Fashion vyzvednout tašku, do

Foto: lifestyleasia.com

ZNAČKY VSTUPUJÍ NA TRH SECOND-HAND

které mohou nashromáždit již nechtěné oblečení, které pak donesou zpět na pobočku.
Vytříděné oděvy a módní doplňky budou dále
nabídnuty k prodeji na webových stránkách
Re-Fashion. Společnost New Look pak za
každou darovanou tašku s oblečením nechá
vysadit strom.

Agentura Fatima

ELEGANTNÍ DÁMY
sf Bystřice pod Hostýnem – Během letošního října se pandemie koronaviru vyvíjela
mírněji než v předchozím roce, což byla
skvělá příležitost pro organizátory společenských událostí a eventů uspořádat
módní přehlídky. Jednou z událostí byl
i společenský a kulturní večer Agentury
Fatima, který proběhl ve Společenském
domě Sušil.

Foto: Patrik Valášek

Elegantní dámy Agentury Fatima, které vynesly modely z aktuálních kolekcí prezentovaných firem, se svých rolí modelek zhostily
s radostí a grácií. Elegantní dámy jsou ženy
ve věku, jenž není pro modelky obvyklý, jsou
výrazně starší, ale velmi šarmantní. Diváci
večera mohli vidět nejen nositelnou módu
butiku Eval z Bystřice pod Hostýnem, noční

prádlo v nejrůznějších střizích a barvách firmy BBComfort, provozující dvě kamenné
prodejny a e-shop, jež se do své pestré
nabídky sortimentu nebojí doplňovat také
netradiční oděvy jako například pánské noční košile.
Nabídka zboží značky Šárky Sarsol potěšila
milovnice barev a vzorů a střihů oděvů, které podporují ženskost, ale současně přináší
i pohodlí nositelkám oděvů, a to díky příjemným materiálům. Módní přehlídka Svatebního salonu Juliana z Kroměříže se společenskými šaty v nejrůznějších barvách a svatebními šaty jednoduchými, ale i bohatě
zdobenými završila celý večer. Přehlídka Elegantních dam byla prodejní událostí a divačky si tedy mohly se slevami zakoupit oděvy
a rozšířit si tak šatník novým oblečením.

Textilní průmysl

MATERIÁLY PŘÍŠTÍ GENERACE
rhm Praha – Materiály nové generace
představují nové odvětví, které má do budoucna výrazný potenciál. Na základě
zprávy White Space Analysis 2021, kterou vydala MII, iniciativa pro inovace materiálů, byly identifikovány textilie s největším potenciálem. Těmi by se měly stát alternativně vytvořené kožešiny, prachové
peří, exotické usně či hedvábí.

ály. Největší vliv na rozvoj tohoto odvětví bude
mít vedle regulací a vývoje technologií zejména posun v preferencích spotřebitelů.
Největší příležitosti pro firmy nebudou však
v oblasti výroby usní, jelikož již přibližně dvě
třetiny současných firem vyrábějí usně „nové

Pojmem materiály nové generace se rozumí
udržitelné a vysoce funkční materiály, které
jsou alternativami k textiliím vyrobeným z živočišných zdrojů. Podle odhadů by trh s materiály nové generace mohl mít do roku 2026
hodnotu zhruba 2,2 miliardy dolarů, což by
představovalo 3 % z celkového trhu s materi-

generace“. Největší tržní příležitost by mělo
představovat hedvábí, vlna, kožešiny či exotické usně. V těchto oblastech je v současné
době nejmenší inovační úsilí, což by mohlo
do budoucna představovat díru na trhu, kterou by se textilní značky mohly snažit vyplnit.
Z hlediska technologie používají společnosti
především rostlinné ingredience, díky kterým se snaží imitovat kůži. Mnoho značek také experimentuje s myceliem či materiály odvozených od mikrobů. Generální ředitelka
MII, Nicole Rawlingová, však poukazuje na
to, že je potřeba veškeré inovace a vývoj materiálů urychlit. K tomu jsou za potřebí jak
nové firmy a investoři, tak módní značky, které budou ochotny nové materiály přijmout
a používat.

Foto: materialdistrict.com

25

Zprávy

Svět textilu & obuvi

listopad – prosinec 2021

Exkurze v členské firmě CLUTEXU – VÚTS, a.s.

Textilní klastr CLUTEX

SLAVÍ 15 LET
SVÉ EXISTENCE

Liberec – Rok 2021 měl být pro CLUTEX
výjimečným tím, že je to již 15 let od jeho
založení. I přes protipandemická opatření
se podařilo toto výročí oslavit alespoň
v úzkém kruhu členských firem při Valné
hromadě konané v červnu v Broumově.
Lockdown klastru způsobil organizační
problémy zejména v projektových aktivitách, přesto se podařilo zorganizovat řadu zajímavých akcí pro členské firmy. Mimo to získal CLUTEX dvě významná ocenění – Zlatý klastr roku a Silver label cluster management excellence. Podrobnosti
se dozvíte na následujících řádcích.

Co je to CLUTEX?
Klastr technické textilie – CLUTEX je jediný
textilní klastr se sídlem v Liberci, reprezentuje technické textilie jako perspektivní obor,
pomáhá k jeho rozvoji a hájí společné zájmy
členských firem. Členskou základnu tvoří 35
firem, zejména výrobci technických textilií,
zkušební a výzkumné ústavy a Fakulta textilní
Technické univerzity v Liberci.
Před 15 lety si ještě jednotlivé firmy nedovedly představit, že by otevřely své provozy
pro spolupráci s přímými konkurenty. Počáteční obavy a nejistota, zda nebudou problémy s konkurencí, prezident klastru Jan Heřmanský s úsměvem komentoval: „Je to vý-
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zva. Pokud to nezkusíme, tak se to nedozvíme a navíc všechno vždycky nějak dopadlo.“
Uběhlo pár let a firmy nyní běžně spolu připravují výzkumné a vývojové projekty, protože
pochopily, že toto je cesta k dalšímu rozvoji
a úspěchu na trhu. Klastr dává prostor pro
doplnění přístrojové a výrobní infrastruktury,
společnou prezentaci na národních i mezinárodních veletrzích a výstavách.
Valnou hromadu pořádá CLUTEX pravidelně
v červnovém termínu v Broumově, v hotelu
Veba. Tato příležitost byla jedinečnou šancí
oslavit krásné výročí, které klastr postupně
posouvá k jeho dospělosti. A protože občanský průkaz je znakem blížící se dospělosti,
dostali také zakládající členové tuto připomínku, jak čas letí.

ocenění Cluster management excellence.
V červenci se uskutečnil celodenní audit,
který prověřil nastavení vnitřních procesů,
spolupráci s členy a mnoho dalšího. Byly důkladně prověřovány čtyři oblasti: struktura
klastru, management, správa, strategie, financování, servis, aktivity a dosažené výsledky. Na tento audit se pracovníci klastru připravovali zhruba půl roku. CLUTEX uspěl
i zde a získal Cluster Management Excellen-

Zlatý, nebo stříbrný? Oboje!
CLUTEX získal za ocenění své práce za rok
2020 titul Zlatý klastr a současně získal
i ocenění za dlouhodobý přínos v oblasti regionálního rozvoje inovačního prostředí. To potvrzuje význam tohoto oborového uskupení,
které je v textilním průmyslu unikátní. Ocenění
udělila Národní klastrová asociace a přebírala
je manažerka klastru Ing. Libuše Fouňová,
manažerka CLUTEXu na Dni klastrů v Liberci.
V minulosti získal klastr bronzové ocenění
Cluster management excellence. V letošním
roce usiloval CLUTEX o získání stříbrného

Nový občanský průkaz si převzali hlavně
manažerka klastru Ing. Libuše Fouňová
a prezident klastru Ing. Jan Heřmanský
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Návštěva Gilberta Biliottiho z firmy Bipier
ve firmě Radka Lošáka – vyroba-ponozek.cz
ce Label Silver. Toto ocenění je klastru propůjčeno do října 2023. Již nyní je jasné, že
za dva roky budeme usilovat zase o stupínek
výše – tedy o label zlatý.

Projektová spolupráce podporuje
business
Díky dlouhodobému působení na trhu a zkušenostem se klastr Clutex stal vyhledávaným
partnerem i pro mezinárodní klastrové projekty. V rámci jednoho z nich – EXTRATEXu
uspořádal klastr týdenní obchodní misi. Ta
byla zaměřena na mezioborovou spolupráci –
textil, automotive, plasty. Díky otevřenosti
navštívených firem si i ti účastníci, kteří neměli jasná očekávání, uvědomili možnosti
efektivního užití svého výrobního portfolia
v nových konsekvencích. „Věřím, že inspirace
získaná právě tímto způsobem povede k rozvoji další spolupráce mezi účastníky, ať už
projektové nebo i obchodní,“ řekl Enrico Venturini, koordinátor projektu z italské firmy
Next Technology Technotessile. Během jednoho týdne se mise zúčastnilo celkem 22 lidí
z pěti evropských zemí, navštívili sedm firem
a uskutečnilo se celkem 92 krátkých B2B

B2B meetingy v Roudnici nad Labem
jednání. Mise sklidila velká slova díků od
účastníků i projektových partnerů.
Již nyní se zdá, že máme i jednu „success
story“. Italský výrobce textilních strojů na výrobu ponožek navštívil českého výrobce ponožek pana Lošáka z Hořovic u Plzně. Na této návštěvě našli společnou řeč a pan Lošák
navštívil v říjnu italský veletrh textilních strojů, kde opět vyhledal společnost Bipier, kde
dojednali další kroky spolupráce.
Aktivity klastru spočívají v trvalém vyhledávání příležitostí a finanční podpory pro výzkum
a vývoj oboru. A v tomhle je klastr excelentní. V uplynulých letech pomohl členským firmám řadou projektů jak národních, tak i mezinárodních a umožnil vzniku mnoha výrobkových inovací. Pokud tedy hledáte příležitosti
k inovacím ve své firmě, nebo hledáte zkušeného projektového partnera či máte zájem
se propagovat na velkých veletrzích typu
Techtextil v zahraničí, klastr je pro Vás tím
pravým místem. Napište nám, nebo sledujte
naše stránky www.clutex.cz a využijte i našich online vzdělávacích akcí.
Těšíme se na spolupráci s vámi.
Libuše Fouňová, manažerka klastru

Oficiální zahájení mise projektu
Cosme Extratex na Technické
univerzitě v Liberci

Společenská část mise – prohlídka Liberecké radnice
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Uzavírání spotřebitelských smluv
prostřednictvím internetového prodeje II.

PORAĎTE SE S ODBORNÍKY
Zlín – V minulém vydání odborného časopisu Svět textilu & obuvi jsme uvedli text Zdeňka
Krula z České obuvnické a kožedělné asociace ve Zlíně. Ten se v něm soustředil na problematiku spojenou s uzavíráním spotřebitelských smluv prostřednictvím internetového
prodeje. Nyní vám předkládáme dokončení tohoto textu.

Foto Pixabay / koláž Schneidy

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nenese
žádné náklady, jestliže jde o smlouvu:
a) jejímž předmětem je poskytování služeb
a podnikatel neposkytl spotřebiteli údaje
o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno
zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, v případě
smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo
jejímž předmětem je opakované plnění, případně o právu na odstoupení od smlouvy,
nebo pokud podnikatel začal s plněním před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal,
nebo
b) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl
dodán na hmotném nosiči a podnikatel jej
dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení
od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně
nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že
mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,
nebo podnikatel nepředal spotřebiteli vyhotovení smlouvy.
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Mezi výjimky, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem, patří hlavně smlouvy:
■ o poskytování služeb, jestliže byly splněny
s jeho předchozím výslovným souhlasem
před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě
nemá právo na odstoupení od smlouvy,
■ o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
■ o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
■ o opravě nebo údržbě provedené v místě
určeném spotřebitelem na jeho žádost; to
však neplatí v případě následného provedení
jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných
než vyžádaných náhradních dílů,
■ o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které
spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

■ uzavírané na základě veřejné dražby podle
zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
■ o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl
dodán na hmotném nosiči a byl dodán
s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení
od smlouvy a podnikatel před uzavřením
smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Stejně jako u tzv. kamenných prodejen patří
mezi zákonem stanovené povinnosti podnikatele informovat spotřebitele o možnostech
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. U internetového prodeje je tato povinnost rozšířena o ustanovení článku 14 odst.
1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES,
dle kterého obchodníci usazení v Unii, kteří
uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb online, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových
stránkách elektronický odkaz na platformu
pro řešení sporů online. Tento odkaz musí
být pro spotřebitele snadno dostupný. Obchodníci usazení v unii, kteří uzavírají kupní
smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb
online, uvedou rovněž svoji e-mailovou adresu. Platforma pro řešení spotřebitelských
sporů online se nachází na adrese ec.europa.eu/consumers/odr, kde lze najít rovněž
bližší informace o vnitrostátním kontaktním
místu, kterým je v České republice Evropské
spotřebitelské centrum pro ČR při České obchodní inspekci www.evropskyspotrebitel.cz.
Při tvorbě obchodní strategie pro prodej online je nezbytné brát v úvahu rovněž ustanovení zákona, dle kterého platí, že dodal-li
podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky
a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel tak nemusí na své náklady podnikateli nic
vracet, ani ho o tom vyrozumět.
Závěrem lze pouze upozornit, že zvláště
v období upřednostňování práce z domu je
kontrola znění obchodních podmínek jednou
z preferovaných oblastí dozoru ze strany České obchodní inspekce, proto je vhodné tvorbě obchodních podmínek věnovat plnou pozornost. Hlavně malým a středním podnikatelům pak lze doporučit, aby si konečné znění svých obchodních podmínek nechali
odsouhlasit odborníky, neboť v § 1839 občanského zákoníku je uvedeno, že v případě
pochybností musí podnikatel prokázat, že
sdělil spotřebiteli údaje, které je povinen dle
zákona sdělit.
Na základě znění zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění
a souvisejících právních předpisů zpracoval
Zdeněk Krul, ČOKA, Zlín
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Mezinárodní odborná konference ve Zlíně

NOVÉ TECHNOLOGIE
A MATERIÁLY
■

■

■
■
■
■

V letošním roce již v rámci klastrových iniciativ, i přes složitou pandemickou situaci na
začátku roku, proběhl jarní běh školení k reklamačnímu řízení pro členy ČOKA online formou a v srpnu bylo realizováno při veletrhu
KABO úspěšné mezinárodní podiatrické sympozium Zdravá noha a zdravá obuv, o kterém
jsme psali v minulém čísle časopisu.
Další významnou akcí projektu bylo upořádání
mezinárodní technologické konference s názvem New technologies, new materials and
new forms of footwear sales. Konferenci
uspořádala ČOKA ve spolupráci s Univerzitou
Tomáše Bati ve Zlíně dne 21. října 2021 online formou a přednášky probíhaly pouze v angličtině. Pro členy ČOKA bylo však zajištěno
konferenční online tlumočení do češtiny a rovněž české dotazy byly přednášejícím tlumočeny do angličtiny. Délka každé prezentace byla
stanovena na 15 minut a dalších pět minut
bylo vyčleněno na dotazy účastníků a posluchačů. Roli moderátora konference zvládl na
výbornou Ing. Radim Kocourek, Ph.D.
Pro všechny členy ČOKA byla účast na konferenci bezplatná, zahrnovala jak účast na
všech přednáškách, ale také konferenční
materiály v elektronické verzi (se souhlasem

přenášejících) v podobě zaslaných powerpointových prezentací v anglickém jazyku. Následně byl členům ČOKA, kteří o to projevili
zájem, zaslán Sborník plných přednášek
z konference v anglické verzi.
Konference byla věnována zejména novým
technologiím a materiálům v obuvnickém
a kožedělném průmyslu. Ústřední témata se
soustředila na nové technologie využívané ve
výrobě a v přípravě výroby obuvi, na robotizaci, lasery, 3D scanery, 3D tiskárny apod.
U nových materiálů se přednášky zaměřovaly
zejména na jejich recyklovatelnost, biologickou odbouratelnost a na nové netradiční materiály. U výroby obuvi je důležitým trendem
zejména udržitelnost a ekologičnost. Nové
formy prodeje obuvi se zase musí soustředit
na koncového zákazníka, na dokonalý servis
a na zajištění fittingu při online prodeji.
Přednášející konference byli ze sedmi zemí
a prezentovali výsledky zajímavých výzkumů
odborných pracovišť z univerzit, z testovacích institutů a laboratoří. Konkrétně byli
přednášející z Bangladéše, České republiky,
Německa, Polska, Portugalska, Rumunska
a Španělska. Z referátů, které posluchače
velmi zaujaly, jmenujme alespoň následující:

Moderátor konference ing. Radim Kocourek, Ph.D.

■
■
■
■
■

Konference odpověděla zejména na následující otázky: Jak může ovlivňovat vývoj nových
technologií a materiálů konkurenceschopnost společností v kožedělném a obuvnickém průmyslu? Jak zajistit udržitelnost výroby obuvi v Evropě? Jak efektivně a moderně
provádět design, marketing a prodej obuvi?
Posloužila rovněž k výměně názorů mezi zástupci světa vědy a podnikání a organizátoři
věří, že napomůže členským firmám při vytváření a zavádění inovativních produktů,
procesů a postupů výroby.
Druhý ročník technologické obuvnické konference by měl proběhnout ve Zlíně na podzim
roku 2022 a pokud to pandemická situace
umožní, měl by se konat klasickou formou jako dvoudenní akce.
PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA

Foto: archiv ČOKA

Zlín – Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) působí jako klastr výrobců a prodejců obuvi a kožené galanterie, členy ČOKA jsou i výzkumné organizace, vzdělávací instituce
a zkušebny. Z tohoto důvodu bylo v roce 2020 zahájeno řešení projektu s názvem Rozvoj
obuvnického klastru, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023659 v rámci programu OP PIK, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Předpokládané ukončení projektu je k datu 30. 6. 2023.

Výroba netkaných vláknitých materiálů
rostlinného původu jako alternativa
usňových materiálů;
Obnova vedlejších produktů živočišného
a rostlinného původu a jejich využití
v obuvnictví;
Tepelný komfort jako přidaná hodnota
obuvi;
Mechanické chování diabetické nohy
při chůzi;
Zlepšení komfortu v obuvi s vysokým
podpatkem;
Srovnávací analýza výsledků antropometrických měření chodidel získaná tradiční
metodou a pomocí 3D skeneru;
Ekodesign obuvi a ekologická stopa;
Inovace a design inteligentní obuvi pro
získávání energie;
Základy udržitelnosti při výrobě obuvi;
Udržitelnost výroby zdravé obuvi;
Aliance SciLED – nové dovednosti v oblasti
komfortu, provedení a udržitelnosti obuvi.

Realizační tým konference na UTB ve Zlíně
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Mzdy začínají pomalu růst

NEJISTOTA NA TRHU
PRÁCE ALE PŘETRVÁVÁ
Praha – Napříč obory i regiony dochází
k mírnému růstu mezd, který kompenzuje
stagnaci v loňském roce. V části firem se
zároveň vrací na původní úroveň finanční
i nefinanční benefity, které byly v uplynulém pandemickém roce sníženy či zcela pozastaveny. Trh práce v České republice
však stále značnou měrou ovlivňuje nejistota způsobená pandemií. Kromě nedostatku
kvalifikovaných pracovníků brzdí ekonomiku
také chybějící zdroje či komponenty. O výši
finančního ohodnocení, stejně jako o případných benefitech, začínají rozhodovat
opět kandidáti. Vyplývá to z rozsáhlého
průzkumu personální agentury Grafton
Recruitment, který mapuje aktuální finanční ohodnocení stovek pracovních pozic
v devíti oborech a 13 regionech.

„I přes mírný růst ekonomiky se dá očekávat, že návrat na předcovidovou úroveň bude ve většině odvětví pomalejší, než by si firmy přály. Jedním z důvodů je pokračující nedostatek lidí, ve výrobě pak i zdrojů a komponentů,“ vysvětluje Martin Malo, ředitel
Grafton Recruitment a GI Group, a dodává:
„Napjatý trh práce nevyřešila ani pandemie.
Do jisté míry za to mohou vládní programy,
které jej paralyzovaly uměle udržovanou nízkou nezaměstnaností. Firmám navíc chybí
i zahraniční pracovníci, kteří vloni opustili
Česko a dosud se v plné míře nevrátili.“ Záchranu dle něj nelze očekávat ani od technologií, které by nahradily jednoduché manuální úkony. Investice do nich se totiž odkládají
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na dobu, než si podniky vytvoří finanční rezervy, které padly na loňské odstávky a udržení personálu.

Kandidáti si určují podmínky
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce si uvědomují i samotní uchazeči,
kteří si mohou vybírat z mnoha nabídek
a svým způsobem i určovat výši mzdy. Napříč obory i regiony tak dochází k mírnému
růstu mezd, který kompenzuje stagnaci
v loňském roce. „Pokud mzdy klesají, tak většinou jen u manažerských pozic, což je způsobeno jednak nižšími bonusy a jednak dostatkem volných manažerských kandidátů,“
dodává Martin Malo s tím, že v části firem
zároveň dochází k návratu finančních i nefinančních benefitů, které byly v loňském pandemickém roce pozastaveny.
Řada zaměstnavatelů také zavádí další motivační benefity a náborové příspěvky, kterými
chtějí nové kandidáty přilákat. Tyto bonusy
jsou však v některých segmentech z důvodu
spojování pozic vyvažovány rostoucími požadavky na uchazeče.

IT a telekomunikace
Zatímco loňský rok byl ve znamení pozastavování nových a často i plánovaných projektů,
výrazného omezování nových náborů, ukončování spolupráce s řadou kontraktorů a vyčkávání, letošní rok přinesl oživení a s ním výrazně vyšší požadavky na obsazování IT pozic.
Nejdříve firmy hledaly zejména seniornější role, později však musely vzhledem k nedostatku volných kandidátů slevit ze svých požadav-

ků. Asi nejhůř se firmám daří obsazovat seniorní role v oblasti bezpečnosti, stále větší nedostatek je i Java Developerů. Přibývá také
pozic, které kombinují technické znalosti
a zkušenosti s měkkými dovednostmi, například schopností práce v týmu, uměním komunikace či dovedností vysvětlit laikům složité IT
řešení. Průměrné mzdy se letos zvedaly zejména na vedoucích pozicích a růst se dal zaznamenat i v regionech. Naopak pokles byl
patrný na pozicích business analytiků.

Inženýring a výroba
Na rozdíl od loňského roku, kdy byla většina
firem spíše opatrná a v důsledku pandemie
nenabírala větší počty uchazečů, došlo letos
ke zvýšení poptávky po nových zaměstnancích. Největší zájem mají firmy o kvalifikované i nekvalifikované uchazeče do výroby, dále
pak do sektoru automotive nebo do konstrukčních týmů. Stejně jako v předchozích
letech chybí i letos nejvíce pracovníci elektra, svářeči, zámečníci, brusiči, konstruktéři
nebo zkušení operátoři a technologové ve výrobě. Dlouhodobý nedostatek těchto zaměstnanců ještě umocnil odliv zahraničních
pracovníků v loňském roce. Nedostatek kvalifikovaných dělníků a řemeslníků se rostoucí
počet firem snaží zčásti řešit financováním
rekvalifikačních kurzů a certifikátů. K navyšování mezd docházelo převážně u odborných
pozic, a to zejména v Praze, ve Středočeském, Jihomoravském nebo Moravskoslezském kraji, nejvíce však na Olomoucku, kde
roste konkurence. U nekvalifikovaných pozic
zůstávala mzda spíše neměnná.
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Nákup a logistika
Po loňském boomu e-komerce, se kterým
souvisel i rozmach logistiky, došlo letos k lehkému ochlazení trhu. I když poptávka po těchto službách o něco klesla, sektoru se stále
daří nadprůměrně. V loňském roce společnosti poptávaly především skladníky, které
částečně vykrývali lidé ze segmentu hotelnictví a gastronomických provozů. Část z nich
se navrátila zpět ke své původní profesi, a zaměstnanci do skladů tak opět chybí. Nedostatek lidí ještě prohloubil loňský odliv zahraničních pracovníků, kteří v tomto segmentu
měli vždy silné zastoupení. V oblasti nákupu
není nábor nových zaměstnanců nyní tak silný jako před pandemií. Souvisí to především
s větší automatizací a reorganizací nákupních týmů. Růst mezd v logistice nebyl nijak
výrazný. Firmy navyšovaly mzdy pouze v případě, kdy chtěly přilákat více kandidátů a předstihnout konkurenci. Navyšování se tedy pohybovalo v rámci jednotek procent, a to nejvíce v oblasti přímé logistiky. V Praze a v Jihomoravském a Středočeském kraji pak došlo
dokonce ke snížení mezd.

Stavebnictví a reality
Objem práce i poptávka po zaměstnancích
v odvětví stavebnictví a realit stále vzrůstá.
Tento boom však brzdí jak nedostatek stavebního materiálu a jeho ceny, které výrazně
vzrostly, tak i situace na trhu práce. Nejhůře
se náborářům obsazují pozice jako přípravář,
rozpočtář, stavbyvedoucí nebo projektový
manažer. S nedostatkem těchto pracovníků
se přitom potýkají jak stavební a konzultační
firmy, tak i developeři. Některé firmy jsou
kvůli nedostatku volných uchazečů ochotny
dělat kompromisy ve svých požadavcích. Počítají například s doučením angličtiny, v odborné kvalifikaci a zkušenostech však ústup-

ky obvykle dělat nechtějí. Mzdy na pozicích
projektových manažerů či stavbyvedoucích
rostou napříč všemi regiony, nejvíce však na
Moravě a Vysočině.

Bankovnictví a finanční služby
I v oboru bankovnictví a finančních služeb
stoupla oproti minulému roku poptávka po
nových zaměstnancích. Ve většině případů
nejde o nová místa, ale o náhrady za bývalé
zaměstnance, kteří se rozhodli změnit obor.
Kandidátů na trhu práce je však málo a zaměstnavatelé často hledají uchazeče z jiných
sektorů a slevují ze svých požadavků. Nejhůře se obsazují pozice z front office, jako jsou
pracovníci přepážky nebo klientští poradci,
a dále pak role účetních nebo fakturantů,
které mají uchazeči o práci spojené s velkým
stresem, časovou náročností a velkou zodpovědností. I nadále tak posiluje trend sdružování pracovních pozic, kdy zaměstnanci zastávají za stejnou mzdu dvě pozice najednou.
Startovací mzdy finančních manažerů klesly.
Nižší mzdu však kompenzuje menší tlak, lepší pracovní prostředí a více benefitů. Největší pokles mezd zaznamenává Ústecký kraj.
Bankéři si polepšili zejména v menších krajích, v těch velkých spolu s Prahou jsou mzdy
téměř na stejné úrovni.

Obchod, retail a marketing
V uplynulém roce rostly zejména firmy
s rychloobrátkovým spotřebním zbožím a ze
segmentu e-komerce. Poptávka po nových
zaměstnancích se však oproti předchozím letem nijak výrazně nezměnila, a to především
díky nízké fluktuaci pracovníků a jejich nižší
pracovní vytíženosti v době pandemie. Nábor
je aktivnější jen v oblasti e-komerce. Nejhůře
se lidé hledají na pozice v rámci digitálního
marketingu a zaměstnanci mluvící německy.

Dobrou zprávou je, že se obor dočkal růstu
mezd. Startovací mzdy obchodníků vzrostly
prakticky ve všech regionech a růst zaznamenaly také marketingové pozice. V maloobchodu pak rostly mzdy především v regionech, v Praze naopak klesly, a to i na manažerských pozicích. Prakticky beze změn mezd
zůstal Moravskoslezský kraj.

Lidské zdroje, administrativa a právo
Největší pracovní nápor zaznamenal během
pandemie obor lidských zdrojů. Jeho pracovníci museli řešit nejen úkony spojené
s covid-19, ale také nedostatek kandidátů
na trhu práce. Oproti minulému roku se
mírně zvyšuje poptávka zejména po pracovnících HR a zákaznického servisu. Nejčastěji
však jde spíše o náhradu za jiného pracovníka než o rozšiřování stavu. Po pandemii totiž
potřebovala řada pracovníků změnu, a proto tento obor opustila. Konkrétně do zákaznického servisu se však lidé hledají složitě,
pro kandidáty není tato práce příliš atraktivní a lukrativní. V rámci administrativních pozic musí pracovníci často zastávat více rolí.
Jde o jeden z požadavků, který dnes často
zaměstnavatelé mají jak na stávající zaměstnance, tak i na nové uchazeče o práci. Ke
zvyšování mezd docházelo zejména u HR pracovníků, mzdy se naopak snižovaly u právníků
v Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji.

Zdravotnictví a farmacie
V důsledku pandemie covid-19 mají společnosti z oboru farmacie a zdravotnictví více
práce a zakázek než v předchozích letech.
Dochází proto k výraznému růstu poptávky
po nových pracovnících. Hlad po lidech panuje jak ve farmacii, a to především v oblasti výzkumu, obchodu a e-komerce, tak i ve zdravotnictví a lékárnictví. Kritický nedostatek
kvalifikovaného personálu je prohlubován
i tím, že řada pracovníků odtud odchází za
kariérními příležitostmi do zahraničí. Na nové
i stávající zaměstnance je tak kladen velký
tlak a často musí pracovat i přesčas. Zdravotnická zařízení se snaží situaci řešit náborem cizinců s potřebnou uznanou atestací či
ratifikací zkoušek. Navzdory přesčasům a nedostatku personálu došlo k poklesu mezd
u všeobecných lékařů, a to napříč všemi kraji. Mzdy zdravotních sester naproti tomu
vzrostly a polepšily si i obchodní pozice spojené s farmacií. Největší zájem mají uchazeči
o marketingové nebo obchodní pozice.

Sdílené podnikové služby

Ilustrační foto: Pixabay

I když obor podnikových služeb fungoval bez
výpadků a rostl i navzdory pandemii, mzdy se
oproti loňskému roku příliš nezměnily. Výjimku tvoří jen oblast IT, některé komplexnější finanční pozice a dále pozice vyžadující znalost
nedostatkové němčiny, francouzštiny a severských jazyků. Nové zaměstnance hledala
a nabírala většina center i v době nouzového
stavu a i nyní v oboru vládne vysoká náborová aktivita. Nejvíce obsazovaných pozice je
v oblasti financí, IT a zákaznických služeb,
objevují se však i obchodní a marketingové
role. Kvalifikovaných uchazečů je však málo,
a tak si mohou vybírat z mnoha nabídek
a svým způsobem i určovat výši mzdy.
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IX. ročník mezinárodní obuvnické konference

OBUV V HISTORII

Zlín – V pátek 12. listopadu 2021 se
v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně konal už devátý ročník mezinárodní konference Obuv v historii / Shoes in History,
na níž se sešli odborníci z nejrůznějších
oborů, aby představili své poznatky z historie i současnosti obuvnictví.

Hlavním organizátorem byl kurátor muzejní
sbírky obuvi Michal Heinrich. „Poprvé se
konference konala v roce 1994, v době, kdy
ještě měla výroba obuvi v České republice výsadní postavení, a kdy Zlín byl městem ševců,“ říká. „Myšlenka tehdejší kurátorky Miroslavy Štýbrové a Petra Hlaváčka z Univerzity Tomáše Bati se tak setkala se značným
ohlasem napříč obory. S ohledem na dramatický vývoj obuvnického a kožedělného průmyslu v posledních dekádách se dnes nacházíme v poněkud jiné situaci.“
Přesto se konferenci daří udržet v povědomí
odborné veřejnosti, a to díky nadšencům
z oboru nejen doma, ale i zahraničí. Naposledy, tedy v roce 2018, se konference konala
vůbec poprvé mimo Českou republiku a hostitelské role se skvěle ujal belgický Izegem,
partnerské město Zlína s bohatou obuvnickou historií. Letos se tedy konference navrátila do místa svého vzniku a pozvala na ročník,
jenž se odehrál ve znamení několika změn.

Jednacím jazykem byla angličtina
Tou první je skutečnost, že oficiálním jednacím jazykem byla vůbec poprvé angličtina. Inspirací k tomuto kroku byla právě belgická
zkušenost, která ukázala, jak tento krok může dramaticky zvýšit dosah akce. Za zmínku
stojí jistě i nové logo, které po více než 20 letech nahradilo již zastaralé logo původní.
Druhou změnou bylo užší provázání s konferencí Oděv v historii, která se konala hned
následující den v sobotu 13. listopadu. „Věřím, že organizátorům i účastníkům se zájmem o takto blízká témata nabídne toto

Přednáškový sál
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Návštěva Baťova mrakodrapu
uspořádání mnohem větší komfort, než tomu bylo v předchozích letech,“ uvedla radní
Zlínského kraje pro kulturu a školství Zuzana
Fišerová a dodala: „Pokud vím, přislíbili
účast zájemci ze Slovenska, Polska, Maďarska, Belgie a Nizozemska, takže konference
zjevně drží dosavadní trend bohatého mezinárodního zastoupení.“
IX. ročník konference Obuv v historii byl také
první, který proběhl nejen prezenční, ale také
online formou. Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně tak reagovalo nejen na současný nástup moderních komunikačních technologií,
ale také na zhoršující se covidovou situaci, která odrazuje některé hosty od cestování. I tak
pořadatelé věří, že letošní ročník důstojně navázal na ty předchozí a pomohl tak udržet Zlín
na mapě obuvnického světa.
Na programu konference byla témata jak historická (M. Hřibová – Španělská mužská obuv
druhé poloviny 16. století, M. Heinrich – Výroba vojenské a pracovní obuvi pro Wehrmacht u firmy Baťa za druhé světové války),
tak zcela moderní (J. Šuška – 3D technologie
a digitální rekonstrukce obuvi, T. Sáha – Centrum výzkumu obouvání při UTB ve Zlíně), ně-

která témata stála na pomezí těchto dvou
skupin (A. Láznička – Klub ABŠ: minulost –
současnost – budoucnost). Praktické poznatky představilo hned několik oborů – výrobní,
restaurátorský a manažerský (E. Klabalová –
Místní výroba obuvi ze zbytkových materiálů
za použití strojů z minulého století; A. Grabec
– Obuv z moderních materiálů ve sbírkách
MJVM; N. van Enter – Digitalizace sbírky jako
zdroj nových obchodních příležitostí).
Příjemným zpestřením přednáškových bloků
pak byla návštěva Centra výzkumu obouvání
při UTB s odborným výkladem jeho ředitele
Tomáše Sáhy a dalších pracovníků, podobně
jako návštěva prostor tovární budovy č. 44,
v nichž by měly vzniknout Baťovy dílny Klubu
ABŠ, a kde dnes existuje obuvnická výroba.
Setkání nadšenců a příznivců obuvnického
oboru pak uzavřela návštěva zlínského mrakodrapu.
Podrobnosti k programu obou konferencí najdou zájemci na webu muzea 1url.cz/HKhHN.
Výstupem z obou konferencí budou navíc samostatné sborníky.
Ing. Silive Lečíková,
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Návštěva Centra výzkumu obouvání na UTB Zlín
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ManpowerGroup Index trhu práce 4. Q 2021

FIRMY HLEDAJÍ
NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Praha – Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu
ManpowerGroup Index trhu práce pro
čtvrté čtvrtletí roku 2021. V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce
pro čtvrté čtvrtletí 2021 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku
750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince
2021 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?

Najít větší množství dělníků nebo skladníků je
podobně náročné, jako nábor programátorů. Tvrdým oříškem nadále zůstává nábor
zaměstnanců s technickým vzděláním všech
úrovní od řemeslníků po strojní a IT inženýry.
Extrémně náročné je pro zaměstnavatele
nalákat zpět zaměstnance do gastronomie,
ubytování a osobních služeb. Ti si většinou
našli uplatnění v jiných oborech a z obavy
z dalších vln pandemie se nechtějí vrátit do
oborů, které byly v pandemii uzavřené,“ řekla
Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka
ManpowerGroup Česká republika

Zaměstnavatelé v ČR hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2021 optimistické náborové plány. 16 %
zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 6 % předpovídá jejich snížení
a 77 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje
Čistý index trhu práce pro Českou republiku
pro čtvrté čtvrtletí 2021 hodnotu +10 %.
„Většina sektorů plánuje v závěru roku nabírat podobně vysokým tempem, jako tomu bylo v roce 2018. Aktuálně je rekordní počet
neobsazených pracovních míst v historii.
Pandemie ale zmrazila trh práce a ten se
oživuje jen velmi pomalu. Lidé nechtějí dobrovolně měnit zaměstnání a jít do nejistoty.
To se projevuje především u nekvalifikovaných pracovních míst ve výrobě a logistice.

Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích
očekávají ve čtvrtém čtvrtletí zvyšování počtu
zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány hlásí velké organizace nad 250 zaměstnanců
s Indexem +21 % (26 % nabírá a 5 % propouští). Střední organizace s 50–250 zaměstnanci vykazují optimistický Index +9 %
(18 % nabírá a 9 % propouští). Malé organizace vykazují Index +8 % a mikro organizace
Index +3 %.

Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé ve všech sedmi odvětvích
předpokládají pro nadcházející čtvrtletí navyšování počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové prostředí hlásí odvětví Zpracovatelský

průmysl, který je zároveň největším českým
zaměstnavatelem. V tomto sektoru bude
28 % nabírat a 6 % propouštět a Čistý index
je tak +22 %. Zaměstnavatelé ve Stavebnictví
hlásí vysoký optimismus s Indexem +18 %
(20 % nabírá a 2 % propouští) a Ubytování
a stravování +13 % (19 % nabírá a 6 % propouští). Odvětví Velkoobchod a maloobchod
vykazuje Index +9, následované odvětvími Finance, pojištění, nemovitosti a další služby
podnikům a Ostatní služby (Státní správa,
zdravotnictví, vzdělávání, kultura, osobní služby, doprava, skladování a komunikace) s Indexem +6 %. Zaměstnavatelé v odvětví Ostatní
výroba (Výroba a rozvod el., plynu a vody; Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov; Těžba nerostných surovin) očekávají mírně optimistické náborové plány s Indexem +1 %.

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech
jsou optimističtí, nejvíce pak v Praze s Indexem +17 % (21% nabírá a 4 % propouští),
Index na Moravě a ve Slezsku stejně jako
v Čechách dosahuje hodnoty +7 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index v Praze
posílil o osm procentních bodů a v Čechách
o dva procentní body. Index na Moravě a ve
Slezsku oslabil o dva procentní body.

Globální pohled
Výsledky průzkumu pro čtvrté čtvrtletí 2021
ukazují, že zaměstnavatelé ve 41 ze 43 zemí
a oblastí plánují ve čtvrtém čtvrtletí zvyšovat
počet zaměstnanců, pouze ve dvou očekávají negativní náborové aktivity. V porovnání
s předchozím čtvrtletím náborové plány posílily ve 31 ze 43 zemí, oslabily v deseti a zůstaly beze změny ve dvou. Ve srovnání se
stejným obdobím předchozího roku, kdy pandemie covid-19 byla v plném proudu v téměř
celém světě, zaměstnavatelé ve všech 43
zemích a oblastech hlásí růst trhu práce.
Nejsilnější trh práce očekávají v příštím
čtvrtletí zaměstnavatelé ve Spojených státech, Indii, Kanadě, Nizozemí, Mexiku
a Francii, zatímco nejslabší náborové aktivity
hlásí Panama, Jižní Afrika, Singapur, Chorvatsko a Argentina.

O průzkumu
Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce
se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit
počet zaměstnanců během následujícího
čtvrtletí. Průzkum probíhá již více než 55 let
a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě.
ManpowerGroup Index trhu práce je založen
na dotazování více než 60 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 44 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.
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Marks & Spencer

Foto: archiv Marks & Spencer

POPRVÉ V OLOMOUCKÉM KRAJI
sf Olomouc – V Galerii Šantovka byla v listopadu otevřena kamenná prodejna britského
řetězce Marks & Spencer. Nově otevřený obchod se nachází v prvním patře a rozkládá se
na více než 1 300 m2, nabídne kromě módy také atraktivní sortiment potravin. Otevření
jednotky je skvělou zprávou jak pro všechny milovníky kvalitního zboží, tak i signálem, že
o hanáckou metropoli stoupá v očích světových značek zájem.
Marks & Spencer má po světě přes 1 500
obchodů a více než 70 000 zaměstnanců.
Historie značky sahá až do roku 1884, kdy
byl Michael Marks and Thomas Spencer otevřeli vůbec první obchod v Leedsu. Značka
Marks & Spencer postupně z Británie expandovala do celého světa, ročně obslouží
více než 30 milionů lidí. Galerie Šantovka je
nákupní centrum nacházející se v centru Olo-

mouce. Disponuje prodejní plochou o rozloze
48 377 m2, což z ní činí největší obchodní
centrum v Olomouckém kraji. Řadí se také
mezi deset největších a nejnavštěvovanějších center v České republice. Návštěvníci
zde najdou desítky obchodů s módními značkami, prodejny se sportovním zbožím, útulné
kavárny a kvalitní restaurace, velký supermarket a služby pro veřejnost. Obchodní

centrum nabízí také kulturní vyžití, sportovní
aktivity a zábavu, včetně kina a divadla a největšího bowlingového centra v ČR. Galerie
Šantovka byla kvůli jedinečnému architektonickému konceptu vyhlášena jako Stavba roku 2014 Olomouckého kraje.

Designblok 2021

V DUCHU ŠTĚSTÍ
Foto: Tomáš Hercog

sf Praha – Jak je známo, v říjnu se v během let měnících se lokalitách koná Designblok,
stejně tak tomu bylo i letos. Již 23. ročník největší přehlídky současného designu a módy
v České republice a ve střední Evropě hostily prostory Gabriel Loci a Uměleckoprůmyslového muzea. Designblok každý rok přichází s hlavním tématem, které je propojovací linkou
festivalu od vizuálu a podoby Designérie po jednotlivé instalace a doprovodný program.
Tématem Designbloku 2021 bylo téma štěstí.
„Sledujeme trendy, které jsou v designu jasně
patrné – návrat k přirozenosti, k přírodě, k člověku a jeho potřebám. Optimismus, opravdovost. Obnova. Renezance hodnot lidskosti, hledání štěstí, návratu k sobě samému a svým
potřebám. To jsou hodnoty, které design může
pomoci přinést a které jsme chtěli přiblížit široké veřejnosti,“ vysvětluje Jana Zielinski, ředitelka Designbloku. Pražského festivalu designu
se každoročně účastní stovky designérů, firem, studií, umělců i škol. Letošní ročník kromě dvou hlavních lokacích proběhl také na dal-

ších více než dvou desítkách míst v celé Praze.
Do prostoru Gabrielu Loci, Art Housu a Uměleckoprůmyslového musea v průběhu pěti festivalových dnů zavítalo celkem 23 836 návštěvníků a evidovaných VIP hostů.
Dva výstavní domy nabídly přes 200 instalací
etablovaných designérů, škol i špičkových firem. Do programu se vrátily společenské akce, které festival každoročně doprovázejí, stejně jako účast významných zahraničních hostů.
Uskutečnila se také mezinárodní soutěž Diploma Selection. Tato každoročně vybírá nejlepší

diplomové práce v oboru design a móda v Evropě a v jejíž porotě zasedají věhlasní světoví
galeristé a kurátoři. Vítěze z oboru módní design zvolila porota po přehlídkách v kostele
Sacre Coeur – nejvíce bodovala Natalie Nepovim z UMPRUM s projektem Exuviae.
Vítězem Ceny Designbloku 2021 v kategorii
Nejlepší kolekce šperků se stalo Nastassia
Aleinikava studio & Patrik Kriššák s kolekcí
brýlí Vernisáž. Kategorii Nejlepší módní kolekce ovládla značka Pár vytvářející kolekce
unisexových sneakers.

Internet v Česku

Praha – Internet v Česku využívá 83 % lidí
a 57 % přes něj také nakupuje. Vlivem
pandemie onemocnění covid-19 vzrostl zájem o online vzdělávání. Zvýšil se rovněž
počet těch, kteří s úřady komunikují přes
internet a roste zájem o placená videa
a hudbu.
V roce 2021 u nás používá internet 83 %
osob starších 16 let. V absolutním vyjádření
to představuje 7,3 mil. lidí. V případě pracujících využívá internet 97 % z nich, u seniorů
je to 46 %. Mobilní telefon používají již téměř
všichni dospělí (99 %). Chytrý telefon má
77 % osob a tlačítkový telefon 23 %. Mezi
uživateli tlačítkových telefonů jsou především
senioři.
„Mobilní telefon je pro Čechy nejčastějším
zařízením, na kterém používají internet.
V současnosti je na telefonu online již 72 %
osob starších 16 let, mezi mladými ve věku

16 až 34 let internet v mobilu používá dokonce 98 % z nich. Oproti tomu v případě lidí
starších 75 let využívá tuto možnost pouze
8 % osob,“ uvádí Eva Myšková Skarlandtová
z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Alespoň jednu aplikaci si na mobilním telefonu ve druhém
čtvrtletí tohoto roku stáhlo 40 % dospělých.
Na internetu nakupuje 57 % lidí starších 16
let. Nejčastější položkou nákupů je přitom oblečení. Ve druhém čtvrtletí letošního roku si
ho online koupilo 39 % osob, což je o devět
procentních bodů více než před rokem. Meziročně vzrostl také počet těch, kteří si objednali jídlo z restaurací, a to z 13 na 20 %. Lidé
také stále více sledují videa na placených kanálech. Jejich podíl vzrostl meziročně z 11 na
15 %. U placeného streamování hudby došlo
k meziročnímu nárůstu z 5 na 7 %.
V souvislosti s pandemií koronaviru si Češi
oblíbili vzdělávání online. „Ve druhém čtvrtletí

Foto: Pixabay

NEJVÍC SE KUPUJE OBLEČENÍ

letošního roku se online vzdělávání účastnilo
19 % osob ve věku 25–64 let. Přes internet
se vzdělávaly především vysokoškolsky vzdělané osoby, a to 44 % z nich. Naopak mezi
lidmi se základním vzděláním byl zájem o online vzdělávání minimální. Vzdělávalo se tak
necelých 5 % osob,“ říká Lenka Weichetová
z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Uvedený výčet zahrnuje převážně osoby s již ukončeným stupněm vzdělání a není do něj zahrnuta distanční forma povinné školní docházky.
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Nakupování se mění

ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ
KROMĚ ZBOŽÍ I ZÁŽITKY
Praha – Nákupní chování zákazníků se
skokově změnilo, obraty e-shopů v posledním roce a půl vzrostly závratným tempem. Celosvětově nyní nakupování po internetu preferuje 57 % spotřebitelů.
I když si teď se nadšeně užívají i nákupy
v kamenných prodejnách, jejich zvyky
a nároky se změnily. Zákaznická zkušenost přestává být pouhý marketingový pojem – značky už si nemohou dovolit soutěžit mezi sebou jen v cenové nabídce a parametrech výrobků, ke slovu se dostává
právě zážitek z nákupu. Mění se také kamenné prodejny, které si zřizují i některé
velké e-shopy.

Aktuální trend phygital
Podoba klasického prodeje se mění. Zajímavé
je zejména to, že některé velké značky online
světa zřizují kamenné prodejny, které však
koncipují jinak. Příkladem je nedávno otevřená unikátní multibrandová prodejna obuvi,
kterou v Praze otevřel e-shop e-obuv.cz společně se značkou Modivo. Koncept phygital,
tedy spojení fyzického světa a digitálního prostředí, který je zde uplatněný, spojuje výhody
online nakupování s komfortem a zázemím
moderní prodejny. Nenajdete v ní klasické regály s botami a oblečením, ale velkoformátové displeje prezentující aktuální nabídku či tablety, na nichž si zákazníci mohou vyhledat
a objednat zboží přesně podle požadovaných
parametrů. Zvolené položky mají okamžitě
k dispozici a samozřejmě si je také ihned mohou vyzkoušet.
Značky se musí přizpůsobovat tomu, co spotřebitelé očekávají, končí éra toho, kdy se sou-
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těž mezi nimi odehrávala pouze v rovině parametrů nabízených výrobků a služeb, nebo jejich ceny. Zákazníci očekávají perfektní servis,
ale také zážitky spojené s nakupováním.
„Objem prodejů e-shopů stále roste, ale
konkurence se také vyostřuje. Obchodníci
by si měli uvědomit jednu zásadní věc – zákazníci při nakupování očekávají nejen perfektní ser vis, ale chtějí také zážitek. Nedá
se čekat, že budou přicházet sami i po uvolnění restrikcí a že výdělky budou vyšší než
loni. Stoupá tlak na potřebu inovací, pro
dlouhodobý úspěch je třeba do byznysu výrazně investovat. A to v podstatě na všech
frontách – od marketingu přes CX (Customer Expirience) po logistiku, protože zákazníci přestávají e-shopům odpouštět nedostatky. A nejde jen o globální trendy, tyto jevy jsou patrné i v ČR,“ konstatuje Martin
Šrůma, odborník na retail ze společnosti
Accenture.

Nezbytnost prodeje více kanály
Nákupy přes internet rostou závratnou rychlostí, celosvětově je preferuje na 57 %
všech zákazníků. To ale neznamená že se
chtějí vzdát fyzického nakupování – téměř
40 % z nich dává přednost nákupu v kamenných obchodech, přibližně 12 % rádo využívá
oba způsoby nákupu.
„Loňský rok řadu obchodníků bolestivě přesvědčil o tom, že vyčkávání s digitalizací prodeje nebyla správná taktika. Nyní se retail
dostává do další fáze, kdy je potřeba přemýšlet o tom, jak účelně kombinovat různé prodejní kanály a jakým způsobem je využívat.
Kamenné prodejny jsou a budou nadále potřeba, ale nelze stavět jen na rozsáhlé síti fy-

zických poboček. Stejně tak vlastní internetový obchod mnoha značkám v posledním roce
zachránil zisky, v současné době je ale třeba
zamyslet se nad tím, zda značku neposune
dále třeba spojení se silným internetovým
prodejcem, zařazení do marketplace,“ říká
Ruslan Skopal, zástupce české značky spodního prádla Styx.

Adopce nových technologií
Roste poptávka spotřebitelů po zážitcích ve
spojení s nakupováním. Objevuje se dokonce
pojem Zákazník 4.0. Zatímco Zákazník 3.0
chtěl být zahrnut do komunikace s prodejcem, potřeboval mít možnost nejen zboží
koupit, ale získávat o něm informace, nyní
vstoupily do hry technologie. Propojuje se také svět nakupování, digitální komunikace
a zábavy.
„Do e-commerce projektů v současné době
firmy obrovsky investují, vidí v nich svou budoucnost. Výrazně se změnil jejich přístup –
zatímco dříve často jednaly ve stylu: udělejte nějaký e-shop, ať to moc nestojí a je to
z krku, nyní jde o propracované a obrovské
projekty. Kvalitní robustní e-commerce řešení vyžaduje změny na všech úrovních firmy a zahrnuje mnoho oblastí. Od vlastního
internetového obchodu přes marketing,
logistiku, cenotvorbu a spolupráci s dodavateli,“ říká Ondřej Dědina ze společnosti
MIBCON a dodává: „Zážitek je sice pro zákazníky klíčový, ale stále platí, že je potřeba
se zaměřit na bezchybný základ a nad ním
stavět speciality. Chatbot nikdy nezachrání
to, že mám nepřehledný katalog se špatnými fotkami, nesedí mi sklady a dodávky odcházejí za týden.“
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Výrobce českých ponožek převzal ocenění

QZ – ZARUČENÁ KVALITA

Ocenění QZ – Zaručená kvalita pro firmu Moravec
kvalitní ponožky převzal majitel Vladislav Moravec
Praha – Čerstvým držitelem značky QZ – Zaručená kvalita se staly české reflexní ponožky
a kompresní podkolenky od firmy Moravec
kvalitní ponožky. Ocenění převzal majitel Vladislav Moravec 3. listopadu při příležitosti Dne
s Českou kvalitou z rukou ministra průmyslu
a obchodu Karla Havlíčka. Akce se konala na
Ministerstvu průmyslu a obchodu a značky
kvality přebíralo dalších 11 výrobků a služeb. O akci se dočtete
více také na straně 21.

O značce QZ – Zaručená kvalita
Značka QZ – Zaručená kvalita je součástí vládního Programu Česká
kvalita. Program Česká kvalita je garantován vládou a vznikl v roce
2002. Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který
umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality. Značka QZ –
Zaručená kvalita je jedinou značkou kvality pro textilní výrobky používanou v České republice. Využívá ji zhruba třicítka firem pro své výrobky
a naleznete je na dětských výrobcích, ložním prádle, ale také například
u prádelen a čistíren.
Více na www.sotex.cz
inzerce

„QZ – Zaručená kvalita je označení textilních výrobků, které informovuje spotřebitele o výjimečných kvalitách označeného výrobku. Takto
označený výrobek byl ověřen v nezávislé zkušební laboratoři testováním,“ popisuje Ladislava Zaklová, ředitelka spolku SOTEX GINETEX,
který v České republice drží ochrannou ruku nad symboly údržby textilu a je také správcem značky QZ – Zaručená kvalita. Členem tohoto
spolku je právě firma Moravec kvalitní ponožky.

Spotřebitelé mají
jasné vodítko
Značka QZ – Zaručená kvalita je propůjčena výrobkům, u kterých se
pravidelnými testy zaručuje, že splňují požadavky relevantních technických norem. Ponožky vyrábí firma Moravec kvalitní ponožky z kvalitních certifikovaných materiálů. „Každému kroku ve výrobě věnujeme
maximální pozornost a zároveň jednotlivé ponožky v každé etapě výrobního procesu kontrolujeme,“ potvrzuje zakladatel a majitel v jedné
osobě.
Značku QZ – Zaručená kvalita považuje Vladislav Moravec jako konkurenční výhodu. Tento certifikát zaručuje kvalitní výrobu, kvalitní materiály a kvalitní reklamační systém. Pro spotřebitele je tato značka jasnou volbou, u které se nespálí.

Ohled na životní prostředí
Kvalita a také ohled na životní prostředí, to jsou dvě hlavní hodnoty,
kterými se firma Moravec kvalitní ponožky řídí. Na celé výrobní hale
mají umístěny solární panely, kterými si vyrábí vlastní elektrickou energii. Etikety, které používáme, jsou v drtivé většině vyrobeny z recyklovaného papíru. „Využíváme výhradně LED osvětlení. Máme rekuperaci
tepla – horkým vzduchem, který produkuji pletací stroje, vytápíme pomoci vzduchovodů zbytek výrobní haly a skladů,“ popisuje Vladislav
Moravec. Důraz kladou na dostatečné informace, které uvádějí na
svých výrobcích. Díky tomu, že se zákazník dozví o správné údržbě,
maximalizuje jejich životnost.
Covidová krize se na prodeji ponožek negativně neprojevila. Zákazníci
si ji objednávají přes e-shop. O české ponožky je zájem i v zahraničí.
Firma Moravec kvalitní ponožky expanduje i za hranice České republiky. Dodávají na Slovensko, do Německa, Finska i Velké Británie.
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Svatební veletrh Vysočina

INSPIRACE PRO VELKÝ DEN
sf Havlíčkův Brod – Historicky první edice Svatebního veletrhu Vysočina
proběhla ve dnech 12. až 13. listopadu v prostorách Kulturního domu
Ostrov v Havlíčkově Brodě. Budoucí manželé zde mohli načerpat spoustu
inspirace pro svůj velký den.
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Z autorské přehlídky společenských šatů od Pavlíny Rychtecké doplněné
šperky Brodska Design
Foto: archiv Svatební veletrh Vysočina
K vidění byly ručně vyráběné snubní prsteny rodinného zlatnictví, obleky pro budoucí ženichy, svatební šaty pro nevěsty, a to od jednoduchých variant až po velmi bohatě zdobené modely, aj. Svoji nabídku prezentovaly také firmy poskytující
služby zpříjemňující svatební den jako například cukrářství, tvorba videonahrávání, fotografické služby, květinářství, grafické a tiskové služby a další. Součástí této
události se svatební tématikou byly módní přehlídky svatební módy, a také doprovodný program. Pokud si budoucí manželé nevěděli s čímkoliv ohledně svatebních
příprav rady a hledali je, stejně jako inspiraci, našli je právě zde. Svatební veletrh
Vysočina uspořádala stejná firma, která pořádá Svatební veletrh Pardubice.

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Bohužel se musím „vypsat“ ze situace, které panuje v našich obchodech. Jsem
maličká – necelých 150 cm a vážím zhruba 42 kg. Blíží se Vánoce, a tak jsem
si chtěla udělat radost a něco hezkého si koupit. Ale ouha. První přišla na řadu
zimní bunda. Zhruba po třech týdnech shánění se zadařilo, ale trošku daleko
od mé původní představy – velikost 36 je velký problém, někde nemají vůbec,
jinde jeden kus. Nyní sháním ještě svetr a je to obrovský problém. Vše velké (začíná se velikostí L), rukávy dlouhatánské (přesahují 5 cm špičky prstů) a mě je
do pláče. Většina prodavaček mě posílá do dětského – v dětském je oblečení
určeno pro děti a málokterý výrobek může nosit dospělá žena.
Výše uvedená situace už mě přestává bavit. Dámy, které jsou vyšší postavy
a navíc „kredenziozní“, mají prodejny nadměrných velikostí. Proč nejsou také
podměrných? Navíc např. tričko nebo svetr ve velikosti 36 je ve stejné cenové
relaci jako velikost 50 a více. Přitom se na větší velikost spotřebuje více materiálu. Naproti tomu já si koupím kalhoty, které jsou o cca 25 cm delší, než potřebuji. Kupuji tedy látku, kterou nechci, a navíc musím zaplatit švadleně, aby
mi kalhoty zkrátila.
Kdy už konečně výrobci a obchodníci pochopí, že všichni nejsme stejní, že v České republice žijí také ženy a dívky malých postav a štíhlé, jiné trochu silnější.
Hezký den.
Jana H., Plzeň
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