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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři, 
když jsem si přesně před rokem na tomto
místě posteskl, že v důsledku tehdy stále
ještě probíhající koronavirové pandemie
svět upadá do rozsáhlé krize, vyjádřil
jsem naději, že brzy se vše zlepší. Ani ve
snu mě totiž tehdy nenapadlo, co vše má
pro nás připraven rok 2022! Ke všem
zdravotním a ekonomickým krizím se při-
dala válka na Ukrajině, která nemá od ro-
ku 1945 v Evropě obdoby. Zdá se, že pro-
cházíme těžkou zkouškou toho, jak doká-
žeme žít a pracovat ve vypjatých podmín-
kách – v tuzemsku i ve světě; co vše jsme
odhodláni udělat či vydržet pro přežití.
O to více musím ocenit, že se stále daří
udržet vysokou životní úroveň v naší zemi,
i když to není vůbec jednoduché. Že pro-
stě život běží dál...
Také v redakci „jedeme“ dál. V posledním
letošním vydání Světa textilu & obuvi jsme
pro vás tradičně připravili spoustu článků,
rozhovorů, komentářů o dění v textilní,

oděvní a kožedělné branži. Tak například
na stranách 8–15 se dozvíte, jaké trendy
dámských, pánských i dětských oděvů pro
jaro 2023 připravili zahraniční i tuzemští
výrobci. O další stránky dál (16–17) se pak
můžete seznámit s trendy jarní obuvi. Na
straně 29 si pak můžete přečíst, jaký je vý-
voj tržeb v tuzemském textilním maloob-
chodě; již na tomto místě vám mohu pro-
zradit, že to nebude právě radostné čtení.
V tomto vydání našeho časopisu končí le-
tošní seriál Slabikář obouvání, týkající se
vývoje a růstu nohy, základů anatomie no-
hy, poznání svých nohou a měření nohou.
Seriál vychází díky naší spolupráci s Čes -
kou obuvnickou a kožedělnou asociací; vě-
říme, že i v příštích letech společně najde-
me další zajímavá témata. 
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál
do nového roku 2023 hodně pracovních
i osobních úspěchů, pevné zdraví a hlav-
ně – mír! 

Michal Korol, šéfredaktor
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Vážení čtenáři,
jako každý rok, i tento prosinec je pří-
ležitostí k určitému bilancování úspě-
chů a neúspěchů, hledání nových
cest a strategií k zvládání přicházejí-
cích výzev. Pokud bychom měli ozna-
čit něco, co charakterizuje celý letoš-
ní rok, tak nemusíme ani moc pátrat
a na mysl nám hned vytane válka na
Ukrajině a nebývalý růst cen energií
a jeho dopady do všech sfér života
společnosti. Vedle toho, sice poně-
kud v ústraní a nenápadně, nás stále
ohrožuje koronavirová nákaza, s kte-

rou jsme se velmi potýkali v předchozích dvou letech. 
Dalo by se tak říci, že letošní rok, z hlediska hrozeb, kterým jsme
byli vystaveni, nebyl nic moc. Přesto se pokusím, a zde si vypůjčím
myšlenku, kterou vyslovil americký filozof Ralph Waldo Trine, že
negativní přitahuje negativní a pozitivní zase pozitivní, nalézt tren-
dy a stopy, které by mohly naznačovat pozitivnější změny do bu-
doucna, Abychom takovéto signály mohli spatřit, je ale třeba de-
finovat si, co to „pozitivno“, ke kterému bychom chtěli směřovat,
vlastně je. Určitě pro podnikatele, pro firmy je dobré, když jsou
úspěšné na trhu, když je o jejich zboží zájem a když dokážou vyrá-
bět nebo dělat svůj byznys s dostatečným ziskem jako odměnou
za své úsilí. Pod touto poměrně jednoduchou charakteristikou se
ale skrývají další otázky, na něž již odpovědi nemusí být tak jedno-
duché. Zde se například dá hovořit, za jakých podmínek lze vyrá-
bět, aby bylo možné deklarovat, že naše výroba nepoškozuje život-
ní prostředí, jak se vyrovnávat s neočekávanými cenovými šoky
nebo kde vzít kvalifikované nebo aspoň nějaké zaměstnance a udr-
žet je ve firmě a podobně. 
Zůstaňme tedy u otázky, jak se naše textilní a oděvní odvětví v le-
tošním roce vyrovnává s negativními tlaky na ekonomiku? Odpo-
věď zní obtížně, ale vyrovnává se, což je při všech těch ztrátách,
s kterými se firmy musí smířit, nakonec pozitivní zpráva. Berme
to tak, že procházíme zatěžkávací zkoušku, o níž nevíme, kdy
skončí a nejsme jediní, kteří ji podstupují.
Pokud jde o kondici našeho odvětví, současná statistická data ne-
jsou příliš vypovídající, pokud nevíme, co vše musíme zahrnout do
jejich interpretace. Přesto se u nich s vědomím, že nehovoří
o stavu výroby, ale mnohem více o prorážení cenových stropů

v období vysoké inflace, zastavím. Za
prvních devět měsíců rostly tržby
v textilním průmyslu ve srovnání se
stejným obdobím loňského roku
o 15,3 % a tržby na jednoho zaměst-
nance o 15,4 % a průměrný počet
zaměstnanců se snížil o 0,1 %, což
jednotkově vyjádřeno je snížení o cca
20 osob. Růst mezd pak dosahoval
6,7 %. V oděvním průmyslu byl za stejné období zaznamenám
růst tržeb o 14,0 % a dokonce i mírný růst zaměstnanců
o 0,2 %, což představuje v jednotkovém vyjádření obdobně jako
v textilním průmyslu cca 20 osob. Růst mezd dosahoval 11,3 %.
Kdyby se ekonomika nalézala ve standardních podmínkách, tak
jsou to vynikající výsledky. Bohužel se ale nenalézá. Přesto výsled-
ky naznačují že v těchto nejistých časech a rozbouřených vodách
se výrobci snaží držet kormidla svých firem pevně v rukách, což je
obdivuhodné. S výhledem do zimních měsíců se ale situace samo-
zřejmě může měnit k horšímu, již dnes zaznamenáváme, že ně-
které firmy se chystají propouštět nebo propouštějí své zaměst-
nance, což naznačuje, že zima rozhodně nebude jednoduchá. 
Aktuálně se vyrovnáváme ještě s jednou velmi významnou výzvou,
a to že na pozadí energetické krize dochází k hluboké restruktura-
lizaci v zásadě celé ekonomiky pod taktovkou a na základě not Ev-
ropské zelené dohody. Tento proces se ani letos nezastavil, na-
opak je poměrně dynamický a jeho výsledky budou vytyčovat nové
kolbiště pro podnikání i v naší branži. Asociace textilního-oděvního-
kožedělného průmyslu (ATOK) samozřejmě nechce stát stranou
tohoto procesu. K tomu, aby byla možná diskuze nad odbornými
tématy v oblasti zavádění „zelených opatření“ do našeho odvětví,
byla vloni založena Platforma pro cirkulární ekonomiku, v jejímž
rámci vznikají stanoviska k projednávaným tématům ať už na ná-
rodní nebo na evropské úrovni, kde do diskuzí vstupuje jako člen
Evropské oděvní a textilní konfederace EURATEX. 
Vážení čtenáři, kolegové a přátelé, přeji Vám hodně úspěchů
a štěstí, abyste se s výzvami následujícího roku dokázali s úspě-
chem vyrovnat a aby odvětví jako celek, i když se to dnes nemusí
zdát pravděpodobné, z nelehkého období nakonec vyšlo v meziná-
rodní konkurenci posíleno. 

Jiří Česal, 
výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního 

a kožedělného průmyslu, Praha

Praha – Módní e-commerce platforma
ZOOT v říjnu otevřela flagship store na
Václavském náměstí v Praze. Další tři
vlastní prodejny vzniknou v Brně, Plzni
a Českých Budějovicích. Pro ZOOT jde
o další krok v propojení online a offline
prodeje módy.

„ZOOT store na Václavském náměstí
a v dalších městech je dalším krokem v bu-
dování ZOOTu jako platformy, která kombi-
nuje online a offline prodej módy. Koupit si
oblečení prostě není stejné jako nabíječku
na telefon. A tak si stále více uvědomuje-
me, že naše unikátní možnost pohodlně si
vybrat online a za pár hodin si vše vyzkou-
šet na místě, kde mi třeba i někdo řekne,
že mi to sluší, je pro naše zákazníky zásad-
ní,“ říká Milan Polák, CEO skupiny Digital
People, která provozuje i značku ZOOT.

Nové vlastní prodejny přinesou další nový
zážitek – zákazníci si budou moci prohléd-
nout vybrané atraktivní aktuální kolekce na
živo. ZOOT v prodejnách chystá i speciální
sekci, kde se bude nabídka měnit každých
14 dní, a tak zde zákazníci najdou vždy ně-
co nového nebo ve speciální akci.
„Důležité pro nás je v prodejnách stabilně
ukazovat naši privátní značku ZOOT.lab,
kterou sami navrhujeme a věnujeme jí vel-
kou péči. Nedávno jsme ji prezentovali for-
mou přehlídky na akci Prague Fashion We-
ek a viděli jsme, že zájem sáhnout si na ni
byl veliký,“ vysvětluje M. Polák. 
Cílem bylo každou prodejnu udělat v „ZOO-
Tím“ designu, který pro zákazníky bude zá-
bavný. Skupina chce postupně přidávat
další prodejny v krajských městech ČR
a s postupem času zamířit s prodejnami
i na zahraniční trhy, kde ZOOT působí.

ZOOT 

OTEVŘELA FLAGSHIP STORE
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Vážení čtenáři,
tak jako každým rokem v závěru
starého roku a na začátku nové-
ho roku provádíme bilanci uplynu-
lého období. I když jsme byli pře-
svědčeni, že rok 2022 bude již
určitě lepší než uplynulé dva roky,
kdy došlo v důsledku pandemie
covid-19 ke značnému omezová-
ní i zákazu prodeje obuvi, nemů-
žeme říci, že se tak stalo.
Očekávaná konjunktura a nový
rozmach podnikání v naší branži
zbrzdil nedostatek všech surovin,

materiálů a komponentů pro výrobu obuvi. Byly narušeny tra-
diční dodavatelsko-odběratelské řetězce, prodloužila se do-
ba dodávek materiálů a polotvarů v Evropě minimálně o dva
až tři měsíce. Rovněž byly narušeny dodavatelské řetězce
a prodloužily se lhůty dodání obuvi i z asijských zemí. 
Situaci zkomplikovalo začátkem roku napadení Ukrajiny Ru-
skem, kdy tato útočná válka pokračuje bohužel dodnes. V dů-
sledku naší závislosti na dodávkách ruské ropy a plynu se na
válečný konflikt navázala rozsáhlá energetická krize, která se
dotkla všech firem a domácností a také neskutečná míra in-
flace, která nemá v dějinách České republiky od roku 1993
obdobu. Pochopitelně jako ve všech oborech chybí také lidi,
a to zejména do výroby obuvi a kožené galanterie. Tyto prob-
lémy se netýkají jen České republiky, ale celé Evropy. 
U našich sortimentů se pomalu mění stávající obchodní mo-
dely a zvyklosti, kdy se přechází z „rychlé módy“ (fast fashion)
na „pomalou módu“ (slow fashion). Větší důraz nyní spotřebi-
telé kladou na kvalitu, na udržitelnost, na ekologické materi-
ály a jejich recyklovatelnost. Neméně důležité je především
pro mladou generaci, za jakých sociálních podmínek byly
obuv či kožená galanterie vyrobeny.
I když byla v době pandemie urychlena digitalizace a virtuální
nabídka našich sortimentů, přece jen spotřebitelé dávají ra-
ději přednost nákupu obuvi, pokud mají tuto možnost, v ka-
menné prodejně, kde si mohou obuv vyzkoušet. Nicméně
kvalitní e-shop, s přehlednou grafickou úpravou, včetně po-
drobného popisu užitných vlastností nabízeného zboží, se
stal již nedílnou součástí nabídky a prodeje obuvi i kožené ga-

lanterie. Musíme si zejména umět
stanovit za kvalitní obuv či koženou
galanterii odpovídající kupní cenu,
protože náklady na materiály, ener-
gie i na mzdy pracovníků stoupají.
Musíme si určit cílovou skupinu zá-
kazníků a oslovit ji moderními meto-
dami, rozvíjet trend „spotřeby v mís-
tě výroby“ (consumption at the place
of production). Abychom mohli kon-
kurovat, musíme mít ale v obcho-
dech zejména dobrou a kvalitní nabídku obuvi a kožené ga-
lanterie, kterou je zapotřebí včas zajistit. Ten, kdo si neob-
jedná zboží na maloobchod včas, nemůže mít garantovanou
dnes ani jeho dodávku, ani fixní cenu.
V termínu 17.–19. února 2023 proběhne v Brně jubilejní 
60. ročník veletrhu KABO. Veletrh KABO je B2B akce a pří-
stup na něj má pouze odborná veřejnost. Návštěvníci vele-
trhu mají vstup na základě klubových karet nebo pozvánek
od vystavovatelů zdarma, zdarma je pro ně zajištěno i par-
kování přímo u výstavního pavilonu P. Obchodníkům bude na
veletrhu prezentována nabídka nejen aktuálních kolekcí na
sezonu jaro–léto 2023, ale i trendů na sezonu podzim–zi-
ma 2023/2024. Připravuje se i bohatý odborný doprovod-
ný program veletrhu. Aby se veletrhu mohlo zúčastnit co
nejvíce vystavovatelů a výrobců, dojednala Česká obuvnická
a kožedělná asociace speciální podmínky pro vystavovatele
v tzv. nové kontraktační zóně pavilonu P, kde bude poprvé
probíhat rozšířená nabídka obuvi a kožené galanterie for-
mou stůl – ubrus a bude zajištěno i menší občerstvení pro
návštěvníky. Pevně věřím, že se osobně veletrhu zúčastní-
te, porovnáte si aktuální nabídky vystavovatelů, zjistíte, jaké
jsou nejnovější trendy a zajistíte si včas kvalitní zboží do Va-
šich obchodů.
Chtěl bych Vám i Vašim rodinám popřát klidné a pohodové
prožití vánočních svátků a do nového roku 2023 především
pevné zdraví, které je dnes opravdu nejdůležitější. Také Vám
přeji, abyste byli úspěšní ve Vašem podnikání a měli jen sa-
mé dobré zákazníky!

Miroslav Bísek, 
prezident České obuvnické a kožedělné asociace, 

Zlín

rhm Praha – Trh s luxusní módou za-
znamenal velmi pozitivní rok a nejnověj-
ší zprávy očekávají silný prodej také
s příchodem konce roku. Podle průzku-
mu Saks Luxury Pulse plánují zákazníci
luxusních značek utratit na Vánoce mi-
nimálně stejnou či vyšší částku jako lo-
ni. Stejně pozitivní vývoj je očekáván
taktéž v nadcházejícím roce.

Ačkoliv svět prochází dalším, ekonomicky
náročným obdobím, které bude mít vliv na
maloobchod, segmentu s luxusním zbožím
se podle společnosti Bain & Company po
analýze dočasných výsledků pro rok 2022
daří dobře. Poslední čtvrtletí tohoto roku
by podle průzkumu mělo být stejně silné.
Týká se to nejen dárků, ale také oděvů ur-
čených na oslavu Vánočních svátků. Odvě-
tví s luxusním zboží by tak ke konci roku

mohlo dosáhnout hodnoty 1,4 bilionu eur.
Z průzkumu společnosti Saks vyplývá, že
část zákazníků se po několika covidových le-
tech opět navrací k nákupům v kamenných
prodejnách. Bain & Company očekává růst
až do roku 2030. To je ovlivněno zejména
množstvím nakupujících v segmentu s lu-
xusním zboží. Předpověď poukazuje na to,
že spotřebitelská základna by během nad-
cházejících osmi let mohla vzrůst přibližně
o 100 milionů nových zákazníků a dosáhla
tak hranice 500 milionů. Takto rychlé tem-
po nárůstu bude mít na svědomí zejména
generace Y a Z. Avšak i mezi těmito dvěma
generacemi je významný rozdíl. Například
Generace Z začala s nákupem luxusního
zboží v průměru o tři až pět let dříve, než
generace Y. K růstu segmentu s luxusním
zbožím by mohlo přispět také vstupování
na zcela nové trhy v Asii.

Luxusní zboží

OČEKÁVÁ SE VÝRAZNÝ RŮST

Foto: Vogue.com
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sf Ostrava – Akce Fashion Storm (Módní
bouře) se konala již po třetí, ale opět v ji-
né lokalitě, a to čtvrtou říjnovou sobotu
v prostorách Slezskoostravského hradu.
První ročník proběhl v Opavě, druhý
v Dolní oblasti Vítkovice. Jeden ročník se
kvůli pandemii koronaviru neuskutečnil. 

Pavla Švancerová, spoluorganizátorka ak-
ce říká: „Je to projekt, který už má povědo-
mí na veřejnosti i mezi našimi partnery. Cí-
lem je navázat co největší spolupráci s ve-
řejností, ať se o tom lidé dovědí, protože
žádná podobná módní přehlídka v tady Mo-
ravskoslezském kraji není,“ a přiblížila, že
event je určený pro laickou veřejnost, zhru-
ba pro tři stovky návštěvníků. Lidé milující
módu se na Fashion Storm sjíždí z různých
koutů České republiky. Součástí eventu

jsou i workshopy a edukační část, kdy je
příležitost poskytnout široké veřejnosti in-
formace o tom, co to je vlastně udržitel-
nost, jaké jsou módní trendy i prezentace
osob zabývající se cirkulární ekonomikou.
Organizátorky na fashion event zvou pře-
vážně návrháře z regionu, kde se událost
koná, ale vždy mají jednoho hosta pocháze-
jícího mimo region, který módní přehlídku
něčím obohatí. Tento rok to byla Laiva
z Broumova, což je dvojice Lenka Hlaváčko-

vá a Ivana Hanušová, které zpracovávají
nevyužité odstřižky bavlněného takzvaného
afrického brokátu z broumovské textilní fir-
my Veba. Ze zbytků látky ručně a na míru
šijí originální kousky elegantních sukní pod-
le individuálních přání zákaznic.
Na Fashion Storm se prezentovala i Nikola
Zezulová, City Folkore, MarVa de Luxe, Fe-
ber Fashion a další. Fashion Storm 2022
završila večerní módní přehlídka, kterou
moderovala herečka Chantal Poullain.

Fashion Storm

TENTOKRÁT 
NA HRADĚ

sf Praha – Již 8. ročník veletrhu luxus-
ních hodinek s názvem Salon Exceptional
Watches, známý pod zkratkou SEW, se
uskutečnil ve dnech 21. a 22. října
v pražském Žofíně. Tento veletrh luxus-
ních hodinek je největší ve střední a vý-
chodní Evropě. Jeho rekordní návštěv-
nost bezmála 3 000 lidí svědčí o zájmu
o luxusní hodinky. 

K vidění byly skvosty 28 hodinářských zna-
ček pocházejících ze Švýcarska, Japon-
ska, Německa, ale i České republiky, Slo-
venska a dalších zemí.

Svojí českou premiérou překvapila i expo-
zice velmi vzácných počinů japonského gi-
ganta G-Shock, ale i hodinky Hemingway
značky Cuervo y Sobrinos pyšnící se ku-
bánskými kořeny. Je to navíc historicky
poprvé, co se objevuje na číselníku hodi-
nek jméno slavného spisovatele.
I v letošním roce se uskutečnila volba nej-
lepších hodinek roku Watch of the Year.
Rozhodovali o nich hlasy návštěvníků, kte-
rých bylo více než 2 000. Absolutním vítě-
zem se stala letošní novinka manufaktury
Zenitch ze švýcarského Le Locle, a to
konkrétně ocelový model Defy Skyline

s modrým číselníkem. Zařadí se tak na
čestné místo po boku manufaktur Ome-
ga, Czapek Gen ve, IWC, H. Moser&Cie.
a dalších z předchozích let.

Salon Exceptional Watches

LUXUSNÍ HODINKY NA ŽOFÍNĚ

rhm Praha – Britská módní značka
COS se plánuje v nadcházejícím roce
rozšířit a oslovit tak nové zákazníky.
Nedávno na svých webových stránkách
zveřejnila zprávu o vstupu na mexický
módní trh. Rozšíření do nové země je
součástí širší expanzní strategie, kte-
rou má COS naplánovanou na nejbližší
roky. V současné době má společnost
své prodejny ve 48 zemích.

Značka COS, vlastněná švédskou společ-
ností H&M Group, plánuje v průběhu roku
2023 otevřít zcela první kamennou pro-
dejnu v Mexiku, a to přímo v jejím hlavním
městě Mexico City v nákupním centru An-
tara Polanco. Prodejna by měla být řeše-

na zcela podle nejnovějšího udržitelného
konceptu, kde designéři pracují s udržitel-
nými a recyklovanými materiály. Bambus
je například využit na konstrukci skříní,
z recyklovaného akrylát jsou zhotoveny vi-
tríny a recyklovaný hliník je využit na kolej-
nicový systém. Všechny tyto materiály by
měly být snadno udržované, zároveň
snadno opravitelné a znovu využitelné.
Půjde teprve o třetí prodejnu, která je na-
vržená tímto udržitelným způsobem. Spo-
lečnost COS také odpovědně přistupuje
k tvorbě samotných módních kolekcí. Prv-
ní zde uvedená kolekce bude pro sezonu
jaro a léto 2023. Měla by obsahovat zá-
kladní kousky, které budou trendy, avšak
nositelné i po skončení sezony.

COS

EXPANZE DO STŘEDNÍ AMERIKY

Foto: Vladimír Pryček, Fashion Storm 2022
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Spekulace hovořily o tom, že by americkou
módní značku mohl odkoupit Kering, světo-
známý francouzský koncern zaměřený na
luxusní segment. Vyjednávání nakonec ne-
byla úspěšná a Tom Ford uzavřel kontrakt
se společností Estée Lauder Companies,

která se doposud soustředila pouze na kos-
metické značky. Estée Lauder již několik let
vlastní licenci na parfémy a kosmetické pro-
dukty značky Tom Ford a ty představují pro
společnost výrazný zdroj zisků. K těm se ny-
ní nově přidá vlastnictví i společnosti sa-

motné. Díky tomu se podaří sjednotit celý
sortiment značky Tom Ford pod jednoho
vlastníka. Nově tak bude Estée Lauder
vlastnit pánské i dámské kolekce, jejichž
součástí jsou vedle oděvů i módní doplňky,
obuv, sluneční brýle či hodinky. Kreativním
ředitelem společnosti by měl až do roku
2023 zůstat Tom Ford. Na výrobě oděv-
ních kolekcí by se měla podílet společnost
Ermenegildo Zegna Group, která je držite-
lem licencí pro pánské a dámské kolekce.

inzerce

Tom Ford

ESTÉE LAUDER POSILUJE SVÉ PORTFOLIO ZNAČEK

sf Zlín – Fanynky a fanoušci studentské
módy a celkově události Fashion Event
Dotek, která má charitativní podtext,
se dočkali. 

Pandemie koronaviru v předchozích letech
donutila organizátory z řad studentů Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně změnit podo-
bu této události a převést ji z tradiční offli-
ne podoby do online. Letos se Fashion
Event Dotek ale už uskutečnil v oblíbené fy-
zické podobě, a sice 22. října a hned na
třech místech ve Zlíně. Fashion Event Do-

tek byla akce, která se konala na třech
místech Zlína, s velmi pestrým progra-
mem. Během dne nechyběly workshopy,
ale i fashion talky. Večer patřil fashion
show studentské tvorby završenou draž-
bou na podporu organizace Aliance žen
s rakovinou prsu, o.p.s. Podařilo se získat
37 900 Kč. Následovala after party v pro-
storu Sklep 33. Módní přehlídky a na nich
prezentované modely, které jsou zhmotně-
ním práce studentů, opět dokázaly, jak je
podstatné umět spojit kreativitu s kvalit-
ním řemeslným zpracováním a nějakou za-

jímavou myšlenkou. Podívaná to byla totiž
krásná. Je zřejmé, že studenti dbají na
poctivý výběr kvalitních materiálů, využívají
znalosti konstrukce oděvu, nechybí jim kre-
ativita a smysl pro zajímavý detail adekvát-
ně použitý na určitém modelu.

rhm Praha – Americká kosmetická společnost Estée Lauder odkupuje americkou
módní značku Tom Ford. Stalo se tak po několika měsíčních jednáních a nejisto-
tách, s kým módní návrhář nakonec kontrakt uzavře. Společně tak uzavřeli doho-
du za necelých 66 miliard českých korun.

Fashion Event Dotek

JUBILENÍ 10. ROČNÍK

rhm Herzogenaurach, Německo – Vel-
kou, avšak poměrně očekávanou zprávou
pro módní svět bylo ukončení spolupráce
mezi sportovní značkou Adidas a americ-
kým rapperem Kanye Westem. Stalo se
tak poté, co zpěvák šokoval svět svými
rasistickými a antisemitskými výroky.

Kanye West tento podzim několik pobouřil
celou společnost svými výroky. Nejprve
tím, kdy na pařížském týdnu módy pre-
zentoval svou kolekci a vystoupil v tričku
s nápisem White Lives Matter. Ten nejen
že ironicky stojí proti hnutí Black Lives
Matter, co je však důležitější, odkazuje na
neonacistické skupiny v USA. Kanye West
pak dále rozhořčil svými antisemitskými

výroky na Twitteru. S rapperem vzápětí
ukončili spolupráci společnosti Balenci-
aga či Vogue, účet na sociálních sítích mu
zrušil například Twitter a Instagram. Po
dalších arogantních a nevhodných vyjá-
dřeních se k výše zmíněným přidala také
společnost Adidas, která s Kanye Wes-

tem taktéž ukončila spolupráci. Ačkoliv se
vedení značky zachovalo v souladu s hod-
notami a svou politikou nulové tolerance
vůči rasismu a mnoho jejich zákazníků to
ocenilo, očekává společnost velmi nega-
tivní dopad na své zisky, a to až o 6,1 mi-
liardy korun. Adidas nejen že ukončil spo-
lupráci s Kanye Westem, zastavuje také
výrobu produktů z kolekce Yeezy. Němec-
ký sportovní gigant však zůstává jediným
vlastníkem práv na design již existujících
produktů. Finanční ředitel společnosti,
Harm Ohlmeyr, v souvislosti s touto infor-
mací uvedl, že Adidas i po ukončení kola-
borace s rapperem plánuje používat de-
sign bot Yeezy, které jsou pro spolupráci
ikonické.

Adidas

UKONČENÍ SPOLUPRÁCE S KANYE WESTEM

Foto: Adidas.com
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Trendy dámské módy pro jaro 2023

BARVY A VZORY
UDÁVAJÍ JASNÝ SMĚR

Brandon Maxwell RTA

Dundas

8

V jarní sezoně si můžeme povšimnout vý-
razného zesílení vlivu módy 90. let. Návr-
háři intenzivně pracují na tom, aby celko-
vý dojem působil co nejvíce retro. Tomu
přizpůsobují jak jednotlivé oděvy, tak finál-
ní styling. 
Po několika letech dochází ke změně pro-
porcí na dámských siluetách a návrháři
opět začleňují do kolekcí sukně a nohavice,
které jsou posazeny nízko na bocích. Aby
zabránili dojmu lacinosti, snaží se vybalan-
covat dojem mohutně rozšířenými a pro-
dlouženými nohavice, které se na obuvi
zřasí. K odhalenému trupu těla napomá-

hají také topy se zkrácenou délkou. Dále
budou velmi trendy ladící komplety. Ať už
jde o klasické kalhotové kostýmky či stejně
barevné či vzorované sety, návrháři se
snaží docílit jakési harmonie a ucelenosti.
Častokrát se můžeme setkat se snahou
sladit celý outfit, a to včetně všech oděvů
a doplňků.
Pozornost upoutá především barevná pa-
leta, oblíbené jsou křiklavé až neonové tó-
ny. Nejvíce trendy barvou bude „toxická“
žlutozelená, která se objevuje ve velkém
množství dámských oděvních kolekcí. Ob-
líbené budou také jasné odstíny oranžové
a růžové. Jistým protipólem jsou pastelo-
vé tóny, kterým nejvíce dominuje lila fialo-
vá a jemná meruňková. Kolekce nejsou
zdrženlivé ani z hlediska použití vzorů.
Trendy budou jak geometrické vzory, tak
abstraktní a orientální motivy či klasické
florální náměty. Návrháři je často kombi-
nují mezi sebou, a navíc se je snaží pod-
pořit použitým nápadných barev.

rhm Praha – S příchodem jarní sezony se do módy navrátí hravost a nesmírná
pestrost. Návrháři k zákazníkům promlouvají skrze barevnou paletu, která kráčí
ruku v ruce s extravagantním vzorováním. Můžeme si povšimnout také nápad-
ných barevných kombinací a zajímavých povrchových úprav. Střihy jsou spíše zá-
kladní, minimalistické tendence můžeme pozorovat v absenci některých záševků
či funkčních prvků. Avšak můžeme se setkat i s experimentováním se střihy, kte-
ré podtrhuje energické barvy.

Summum

ACID YELLOW GREEN

Nejvýraznější barvou jarních měsíců je křiklavá
zelená s nápadným žlutým podtónem. S jemný-
mi nuancemi se objevuje napříč kolekcemi vel-
kých módních značek. Návrháři ji v rámci outfi-
tu aplikují buď na jeden kousek, nebo pro ex-
travagantnější vyznění vytvářejí celé komplety
v této jedovaté zelené. Zejména oblíbené je
propojení s výrazně žebrovanými úplety či
jemnými košilovinami. Návrháři tuto žlutozele-
nou již dále nekombinují s dalšími výraznými
tóny, naopak pro jisté zjemnění používají bar-
vy jako jsou bílá, šedá, černá či modrá dží-
novina.

Stella McCartney



Chufy

Nümph

Brunello Cucinelli Chufy
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Veronica Beard

For Restless Sleepers

Smith & Soul
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Yas

Nümph

BACK TO BED

Již několik sezon představují velký trendy sety či ladící kom-
plety. V jarních kolekcích budou nejvíce módní ty, jež evokují
pyžama. Základem jsou dlouhé široké nohavice a volné ko-
šile s dlouhými i krátkými rukávy. Občas jsou doplněny klo-
pou a dostávají tak luxusní, až šlechtické vyznění. Pozor-
nost zaujmou vzdušné textilie s leskem a výrazným vzo-

rováním. Trendy budou exotické florální motivy, etno
a orientální náměty či geometrické vzory. Pozornost

zaujme nápadná barevnost a často i velmi kontrastní
propojení nejrůznějších odstínů.



STATEMENT STRIPES

Velmi nápadným módním trendem jarních kolekcí budou vý-
razné pruhy. Návrháři si s nimi pohrávají a každý s nimi pra-
cuje po svém. Vidíme široké maxi pruhy, drobnější proužky
v křiklavých barvách i kombinaci obou dvou typů. Setkáváme
se také s jistou gradací v rámci pruhů, kdy návrháři začínají
u širokých pruhů, které postupně ztenčují a zjemňují. Trendy
budou jak horizontální, tak vertikální proužky. V rámci jedno-
ho outfitu také návrháři kombinují vícero pruhovaných oděvů
dohromady. Ty mohou být laděny do setu, ale nemusí.

Vila Heart Kiss

La Doublej Sea
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Paco Rabanne

Tanya Taylor

SPORT LUXE

Inspirace ve sportovní módě s sebou
přináší komfortní střihy, drobné

funkční detaily a příjemnou, hřejivou
barevnost. Návrháři se snaží tyto

prvky vybalancovat a vytvořit měst-
ské ležérní kolekce za pomoci čis-

tých linií či aplikace luxusně vyhlíže-
jících textilií. Trendy budou mikiny

v křiklavých barvách, minimalistické
bombery i trenčkoty a pláště se

sportovními prvky.

Missoni

Le Comte

Smith & Soul
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Barbara
Lebek

Foto: Vogue.com a archiv firem
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Trendy pánské módy pro jaro 2023

VÍTEJTE 
V MINULÉM STOLETÍ

12

rhm Praha – Zákazníci prahnou po trendech minulého století a módní
značky toto přání vyslyší. Jarní pánské kolekce pro rok 2023 se nesou
v nostalgickém duchu a přinášejí s sebou až jistý sentiment. V kolek-
cích se mísí především stylové proudy z let 80. a 90. Na oděvech tak
nechybějí křiklavé barvy a potisky, střihy jsou spíše oversized a často
až nedbale vrstveny přes sebe. Důležitou součástí jsou módní doplňky.

Jarní kolekce se v plné síle obracejí zejména k módě poslední dekády mi-
nulého století a k přelomu tisíciletí. Navrací se trend takzvaných skej-

ťáků a spolu s ním také oversized kousky, objemné bundy, kapsáče
či „baggy“ džíny. Protipólem vůči uvolněnému a mladistvému stylu
jsou uhlazené obleky a volnočasová saka čerpající inspiraci v mó-
dě 80. let. Návrháři se nebojí výraznějších barev ani vzorování,
díky kterému jsou outfity více městské a nepůsobí příliš fádně
a usedle. Obecně se velké popularitě těší denimové kousky, jako
jsou například košile, saka či overaly. 
Velmi trendy bude v jarních měsících denim ve světlých i tma-
vých odstínech. Setkáváme se také s plísňovým efektem a vy-
užitím batiky, které v kombinaci s džínovinou působí zvlášť efekt-
ně. Stejně jako v dámských kolekcích, tak i v těch pánských bu-
dou oblíbené výrazné, energické barvy. Největší zastoupení má
fialová, oranžová a žlutá, a to ve všech možných odstínech.

PURPLE RAINBOW

ústřední barvou pánských jarních kolekcí
bude fialová. Z odstínů se uplatňuje celá
škála tmavých, švestkových tónů přes jem-
nější ametystové tóny až po pastelovou lila
fialovou. Návrháři často představují outfity,
které se drží v jednom odstínu. Příkladem

mohou být obleky s ladící košilí, které mo-
hou být podtrženy kravatou s jemnou ba-
revnou nuancí. Kombinují však také kon-
trastní odstíny mezi s sebou a případně
také s jinými barvami. Trendy je kombi-

nace se žlutou, která vůči fialové funguje
jako komplementární barva.

Baldessarini Alberto

Tom Ford

Massimo
Alba
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APC

Boglioli

Magliano

Foto: Vogue.com a archiv firem

Blend He

Isabel Marant

Greg Lauren

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

listopad – prosinec 2022

DENIM ON DENIM

Džínovina je materiál, který nikdy nevychází
z módy. V nadcházející sezoně se ho návrháři
snaží vyzdvihnout a v kolekcích představují
outfity, kde je kombinováno vícero džínových

kousků najednou. Džínoviny se objevují
v nejrůznějších provedeních a návrháři
mezi sebou kombinují kousky nejčastěji

tak, že z nich vytvářejí ladící sety.
Setkat se můžeme také s kombi-

nací různých džínovin, které
však nejsou kontrastní, ale
jsou si odstínově alespoň 
trochu podobné.

Engineered
Garments
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Trendy dětské módy pro jaro a léto 2023

VÝRAZNÝ VLIV 
MÓDY PRO DOSPĚLÉ

Name it Name it

Blue Seven

Důraz je kladen na příjemné, pohodlné
tkaniny, které podporují svobodu pohybu.
Oděvy jsou konstruovány tak, aby byly
vhodné na celodenní aktivity. Materiály
jsou rovněž citlivé k dětské pokožce, čas-
to jsou hypoalergenní. 
Návrháři s oblibou pracují s textiliemi
z bambusových vláken či vysoce kvalitní
bavlny. Pozorovat můžeme také udržitelný
přístup, kdy se například pracuje s mate-

riály vyrobenými recyklací plastů
z oceánů či PET lahví. Módní značky

se snaží snižovat negativní dopad
na životní prostředí také v průbě-
hu celého výrobního procesu.
Základem barevné palety jsou
pastelové tóny fialové, modré
a růžové. Trendy budou také
zářivé odstíny, v některých
kolekcích budou dominovat
dynamické, neonové barvy.
Obecně jsou kolekce z hle-
diska potisků spíše umír-
něnější, návrháři pracují

s decentními florálními motivy, či klasický-
mi proužky. K vidění jsou také abstraktní
vzory. Trendy budou také solitérně umís-
těné náměty, které jsou inspirované příro-
dou či aktuálním ročním obdobím. Pov-
šimnout si můžeme i výrazných nápisů
a sportovních motivů. Klasickou variantu
představují pohádkové postavy a náměty
z filmů vyžadující potřebnou licenci. Návr-
háři taktéž hravě zpracovávají tématiku
podmořského života.
U střihů si můžeme povšimnout silné inspi-
race v módě pro dospělé. Návrháři přetvá-
ří střihy, které nejsou pro dětské kolekce
zcela typické a snaží se je přizpůsobit po-
třebám těch nejmenších. U dívek budou
trendy sofistikované overaly s průstřihy
a sportovnější saka. Obecně jsou oděvy
velmi nadčasové, návrháři mnohdy upouští
od prvoplánových dětských motivů. 
S jarními měsíci si můžeme povšimnout
výrazného uvolnění siluet, módní budou
oversized mikiny a teplákové soupravy či
volné nohavice.

14

rhm Praha – K dětským kolekcím se
upírá stále více pozornosti. Rodiče
chtějí pro své děti oděvy, které budou
nejen praktické, ale také stylové. Návr-
háři proto představují kolekce, které
vycházejí z trendů pro dospělé a přiná-
šejí s sebou moderně zpracované silue-
ty. Sílí také požadavky po ladících se-
tech pro sourozence, a to
nejen pro dvojčata. Vý-
jimkou nejsou ani la-
dící sady pro rodi-
če i děti.

Name it

OCEAN CALLING

Velmi trendy budou náměty spojené
s oceány a plážemi. Základem jsou odstíny
modré, od jemné tyrkysové, přes pastelo-
vou modrou až po indigo. Vodní a podmoř-
ské motivy se do kolekcí přenášejí všemi
mož nými způsoby. Základem jsou hravé poti-

sky. Návrháři pracují jak s celoplošným po-
tiskem inspirovaným podmořským svě-
tem, výjimkou nejsou ani solitérně umís-
těné náměty s vlnami a surfařskou té-
matikou. Hravým způsobem, který

pracuje s motivy moře je využití ba-
tiky a abstraktních potisků, které
evokují vodní hladinu v pohybu.
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Tutu De Monde Circle of Trust

Yell-oh Elisabetta Franchi

Circle of Trust Name it

Blue Seven
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PRINTED HOODIE

Nejvíce trendy kouskem příští sezony budou barev-
né mikiny s potiskem. V chlapeckých kolekcích do-
minují mikiny s kapucí v odstínech tmavě modré či

šedé, doplněny jsou motivy aut, log světozná-
mých sportovních klubů či filmovými postavami
superhrdinů. U dívek převládají naopak jemné
pastelové tóny v čele s lila fialovou či pudrově

růžovou. Nechybí celoplošné potisky s motivem
zvířecí srsti či solitérně umístěné nápisy inspiro-

vané érou hippie. Mikiny jsou většinou střižené
bez kapuci či kapes.

Foto: Vogue.com a archiv firem

Name it

LITTLE BUSINESS

Jarní a letní sezona představuje malé businessmany. Oděvy
jsou silně inspirovány kancelářským dresscodem. V chlapec-
kých kolekcích jsou trendy uvolněné obleky, které jsou často
kombinovány s tričkem či mikinou. Oblíbené jsou také vzduš-
né lněné košile s decentním vzorem. U dívek návrháři experi-
mentovali trochu více a do kolekcí
přenáší oděvy kopírující dámské
trendy. K vidění jsou blejzry a kal-
hotové kostýmky v klasických či
zkrácených verzích. Něžnější vari-
antou jsou halenky s vázankami 
či drobnými výšivkami.

SUMMER BOHO

Boho styl představuje jeden z největších trendu jarních a let-
ních kolekcí. Základem jsou přírodní příze jako je len, viskóza

či bavlna. Oblíbené budou tkaniny s řidší vazbou, měkké
úplety či zdobné madeiry. Z barev se uplatňují decentní od-
stíny, jako je ecru, krémová či slonovinová kost. Nejčastěji

jsou kombinovány se světle hnědou či šedou. Trendy budou
jemné proužky či květinové vzory, a to jak formou výšivek,

tak potisků. V dívčích kolekcích budou trendy halenky s de-
korovanými límečky, popřípadě vzdušné šatičky s jistým ret-
ro nádechem. U chlapců můžeme vidět lněné košile či sou-

pravy ze strukturovaného žerzeje.

Jack & Jones
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rhm Praha – Obuvnické kolekce pro jarní sezonu jsou plné kontrastů. Návrháři na jedné
straně pracují s nápadnými barvami, výraznými dekorativními prvky a hravými vzory, na
straně druhé se snaží zjednodušovat střihy a docílit co nejčistších siluety. Důležitou roli
hraje také komfort, velmi oblíbené jsou v dámských i pánských kolekcích například pan-
tofle, které dostávají jistý urbanistický vzhled a stávají se základem šatníku.

Trendy obuvi pro jaro 2023

MINIMALISMUS VERSUS
MAXIMALISMUS

DÁMSKÁ OBUV
Jarní obuvnické kolekce zaujmou především prací s energickými tóny, netradičními dekorativními prvky a naddimenzovaností pode-
šví. V barevné paletě převládají zářivé tóny oranžové a elektrizující modré spolu s jemnými pastelovými odstíny fialové či růžové. Ty
jsou vybalancovány a zjemněny bílou či krémovou. Oblíbeným materiálem je sláma, kterou návrháři aplikují na podešve jak u san-
dálků, tak u espadrilles. Většinou ji ponechávají v její přirozené podobě. Z usní je nejvíce využívaná ta hladká. Oblíbené jsou metalic-
ké povrchy v různých barevných tónech. Návrháři také vytvářejí efekt hadiny za pomoci jemných metalických šupinek.

AGL

Tamaris

Scotch & Soda Ichi

Högl

16

Caprice
Högl

Carrano

Tamaris

Gant

MASIVE SOLE

Také v jarní sezoně se setkáme s trendem hrubých ma-
sivních podešví. Oproti zimním měsícům si však můžeme
povšimnout výrazného zjemnění, a to zejména z hlediska
barevnosti. Návrháři se drží především světlejších tónů
béžové a bílé, nebo naopak výrazných neonových odstínů.
Ty pak kombinují dohromady se světlými i pestrobarevný-
mi svršky obuvi. Masivní podešve jsou kombinovány s nej-
různějšími střihy. Populární jsou pantofle, sneakery
a sandály s minimalistickou vysokou podešví. Velmi tren-
dy budou mokasíny, které v kombinaci s funkční, výrazně
členitou podešví působí velmi vyváženě.

POINTED FLATS

Velký trend budou představovat ploché boty s výraznou
špičkou. Typům obuvi se meze nekladou, a návrháři tak
pracují například s balerínovými či mokasínovými střihy.
Transformují také střih espadrilles. Návrháři se snaží
obuv ozvláštnit díky zajímavým střihovým modifikacím. Vel-
mi populární je otevřená pata, která je v kontrastu s uza-
vřenou přední částí obuvi. Návrháři také aplikují pásky 
do zadní části paty a evokují tak sandálky. Celkový dojem
dotváří aplikace a detaily. Velmi efektně působí výrazné 
přezky na nártu či práce s různě vzorovanými materiály.
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Lloyd
Matinique

Gant

Sun 68Gant
Scotch & Soda

Matinique
Scotch & Soda

BEIGE IS THE NEW BLACK

Oblíbenou jarní barvou pánských obuvnických kolekcí bude
béžová, a to v odstínech od hřejivé velbloudí, přes písko-
vou až po chladnou taupe. Návrháři tyto odstíny doplňují
buď mezi sebou nebo je kombinují s neutrální bílou. Tyto
neutrální tóny jsou doplněny stejně jemnou prací se silue-
tami. Návrháři se snaží vytvořit obuv, která by byla ležérní,
zároveň však dostatečně elegantní. Oblíbené jsou zejména
slip-on střihy, nejčastěji se v kolekcích objevují mokasíny
z hladké i velurové usně a dále pak espadrilles.

SOFT SLIPPERS

Nejvíce trendy střihem nadcházející sezony budou pantof-
le. Návrháři upouští od těch ortopedických, které domi-
novaly kolekcím v předchozích letech a více se zaměřují
na moderní, městské vyznění. Snaha je vytvořit z panto-
flů natolik univerzální obuv, že ji budou moci zákazníci no-
sit na nejrůznější příležitosti a k různým outfitům. Setká-
váme se s pantofli s hrubou podešví a sportovními
svršky z textilu, ale také elegantními svršky z usně v tma-
vých odstínech hnědé či černé. V tomto případě jsou
odebrány veškeré přebytečné dekorativní prvky.

Högl Tamaris

Caprice

Gabor

Tamaris

Charles & Keith

Gia Borghini

Caprice

PÁNSKÁ OBUV
U pánských jarních kolekcí si můžeme všimnout výrazného provzdušnění ať už z hlediska barevnosti, tak u volby střihů
a materiálů. Světlá barevnost kráčí ruku v ruce s odolnými textiliemi či měkkou velurovou usní. Ustupuje se od pevné,
příliš svazující obuvi. Populární budou zejména odlehčené loafery, mokasíny či tenisky. Nápadná je absence výraznějších
ozdobných prvků, návrháři se raději přiklánějí k detailům, jako je například kontrastní prošívání či využití barevných šně-
rovadel.

LACE IT UP

Do jarních kolekcí se po několika sezonách navrací výraz-
né šněrování a vázání kolem kotníků a lýtek. Návrháři pra-
cují jak s tenkými, tak se silnějšími pásky. Nejčastěji se se-
tkáváme s variantou, kdy jsou pásy vyhotoveny z usně,
mohou však být také z textilií či slámy. Návrháři se snaží,
aby barvou či vzorováním ladily se zbytkem obuvi. Nejčas-
těji se setkáváme s variantou, kdy jsou pásy elegantně
omotávány kolem kotníku. Extravagantněji pak působí,
když se pásy vinou až ke kolenům či do půlky stehen.

METALLIC GAME

Přetrvává trend metalických usní, a tak stejně jako v zi-
mě, tak i na jaře dominují tyto nápadné povrchové úpravy
obuvnickým kolekcím. Metalické usně a textilie rozzáří jar-
ní obuvnické kolekce. Trendy budou zejména hřejivější od-
stíny, jako je růžová, lila či bordová, častá je však také na-
příklad stříbrná. Setkat se můžeme také s efektem omb-
ré, kdy dochází k přechodům mezi dvěma různými meta-
lickými odstíny. Návrháři aplikují látky a usně s metalickou
povrchovou úpravou zejména na elegantnější střihy jako
jsou baleríny, polobotky, lodičky či sandálky na podpatku.

Foto: Vogue.com a archiv firem
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rhm Praha – Doplňky pro nadcházející jarní a letní sezonu 
budou nesmírně pestré a výrazné. Návrháři si pohrávají jak
s nápadným vzorováním, tak barevnými textiliemi, které
kombinují dohromady s tradičními letními materiály, jako jsou
sláma či ratan. Díky tomu vznikají v kolekcích zajímavé kon-
trasty. Velké oblíbenosti se těší mnoho tradičních technik,
mezi které patří například háčkování či drhání, které návrhá-
ři aplikuji jak na tašky, tak na pokrývky hlavy. Stále oblíbeněj-
ší bude také patchwork.

Trendy módních doplňků pro jaro a léto 2023

NÁVRAT KE KOŘENŮM

OH RAINBOW

Jedním z klíčových trendů módních doplňků je motiv duhy.
V nadcházející sezoně představují návrháři pestrobarevné
kousky, které perfektně doplňují celkový outfit. Povšimnout si
můžeme klobouků ve všech odstínech duhy či jemných šátků

s pestrobarevnými duhovými motivy. Oblíbené jsou také
jemnější pastelovější tóny, které jsou aplikovány napří-
klad na obroučkách slunečních brýlí. Trendy mate -

riálem jsou drobné, pestrobarevné korálky, ze kterých
návrháři vytvářejí bižuterii. V kolekcích vidíme dlouhé vi-

sací náušnice či vícero navrstvených náhrdelníků. Pozor-
nost zaujmou také netradiční pokrývky hlavy a čelenky z růz-
ně barevných korálků.

FANNY PACK

Ledvinky jsou trendem již několik sezon. Elegantní useň je
však v jarních a letních měsících nahrazena nejrůznějšími,
často i funkčními textiliemi. Díky tomu získávají ledvinky ví-

ce sportovní ráz. V kolekcích můžeme pozorovat využití ně-
které z tradičních technik, často pletení či macramé. Ná-
padným prvkem je prošívání, díky čemuž vznikají na ledvin-
kách geometrické obrazce. Někdy je prošívání nahrazeno
jemným grafickým potiskem. Barevná paleta se různí ko-

lekci od kolekce, nejčastěji však dominují jemnější tóny
v čele s béžovou, ecru, či decentními pudrovými odstíny.

The Mercery

Fendi

Balmain

Part Two

Blend He

Ichi
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Foto: Vogue.com a archiv firem

JUNGLE FLORALS

Oblíbeným motivem budou nejrůznější florální vzory. Návrháři
se snaží vymanit romanticky laděným květinám a okvětním
lístkům a svou pozornost upírají raději na výrazné exotické
rostliny. Vedle šátků je návrháři aplikují jak na látkové tašky

a kabelky, tak na kravaty či šle. Trendy budou realisticky vyob-
razené palmy a jejich listy, dále pak havajské ibišky a další kvě-
ty z tropických lesů. Důležité jsou výrazné křiklavé tóny, které

v rámci jednotlivých doplňků návrháři kontrastně propojují.
Protipólem jsou stylizované květiny, u kterých je patrná inspi-
race japonskou kaligrafií. Zde je barevnost naopak jemnější,

návrháři často kombinují barvy tón v tónu.

Bottega Veneta

Etro

Strellson

Ulla Johnson

HANDCRAFTED TEXTILES

Ruční práce jsou v módních kolekcích stále více ceněné a vy-
hledávané. Módní značky se tak navracejí k tradičním šicím

metodám a technikám. Velké oblibě se těší háčkování, které
se uplatňuje na kloboucích i kabelkách nejrůznějších střihů.

Na popularitě získává také pletení a technika macramé. Mód-
ní doplňky jsou často dekorovány výšivkami různých tvarů a ty-
pů. Ať už jde o ty dekorované s pajetkami a kamínky, tak o ty

jednoduché z vícebarevných nití. Trendy bude také patchwork.
Velmi zajímavě působí například textilie, které vznikají sešitím

různě barevných pásů látky, jež evokují odstřižky a zbytky.

Part Two

Ichi

MAXI RECTANGLE GLASSES

Hranaté brýle představují velmi extravagantní módní doplněk
a tvoří jeden z nejvýraznějších módních trendů nadcházející
sezony. Ostře řezané hrany jsou podpořené také maxi velikos-
tí, která mnohdy zakrývá půlku obličeje. Černé barevné prove-
dení představuje klasiku, více netradiční jsou světlejší tóny, ja-
ko je béžová či fialková. Zajímavě působí také barevné ombré,
které je aplikováno na rámy brýlí. Pro větší efekt nahrazují de-
signéři ladící nožičky například nožičkami s kovovými efektem.
Můžeme si povšimnout jistého experimentu s materiály a po-
vrchem, návrháři například dekorují brýle jemnou usní, nebo
se snaží vytvořit na povrchu výrazný dezén.

STRAW & RATTAN

Sláma a ratan jsou obecně jedněmi z nejvíce trendy materiálů
letních měsíců. V nadcházející sezoně si je návrháři kolekcí
módních doplňků zvlášť oblíbili a pracují s nimi velmi často. Slá-
ma i ratan jsou většinou nebarevné, návrháři je tak ponecháva-
jí v jejich ryzí podobě. Klasicky je aplikují například na kabelky.
Ustupují však od maxi kabelek a více se zaměřují na drobnější
psaníčka či kabelky přes rameno. Zajímavé jsou experimenty
se střihy, kdy jsou představeny například slaměné batohy. Kla-
siku představují pokrývky hlavy, které se v nadcházející sezoně
budou objevovat zejména v tvarech evokující rybářské klobouč-
ky. Pozornosti neuniknou také slaměné kšiltovky.

Cream

Inwear

Nümph
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Praha – Pokračujeme v našem seriálu,
ve kterém představujeme návrháře
a designéry z České republiky i ze za-
hraničí. Tentokrát vám přestavujeme
módní návrhářku Denisu Adolfovou,
která žije a tvoří v Praze na Smetanově
nábřeží v designovém domě SmetanaQ
pod značkou Denisa Adolfová. Svět tex-
tilu & obuvi ji požádal o rozhovor. 

Kdy jste se rozhodla, že se stanete mód-
ní návrhářkou? 

To, že chci být módní návrhářkou, jsem
zjistila ještě dřív, než jsem se naučila číst
a psát. Zjistila jsem to už ve školce při
jedné nepříjemné zkušenosti. Chtěla
jsem si hrát s ostatními dětmi, ale moje
sokyně mi udělila roli psa. Byla to moje
první křižovatka, kdy jsem se rozhodova-
la, zda přijmu roli, kterou mi někdo určí,
nebo si vyberu vlastní cestu. Rozhodla
jsem se, že žádného psa hrát nebudu
a začala jsem si hrát s šátky, které jsem
si sama na sebe různě drapovala. Ostat-
ní holčičky to viděly a přišly si hrát taky.
První moje autorská přehlídka byla tedy
na světě. Od této chvíle už mě zájem
o módní tvorbu nepustil. Kreslila jsem
všude, na zdech, do školních sešitů,
ubrouscích, na všem, co se zrovna na-
skytlo. Následně to šlo ráz na ráz: Stu-
dium střední školy s oděvním zaměře-
ním, dále pražská Vyšší odborná škola
oděvního návrhářství a nakonec studium
v Paříži. Právě tam jsem se rozhodla za-
měřit se na módní doplněk. Od roku
2011 se zabývám výhradně dámskými
kabelkami. Příležitostně experimentuji
i s nábytkem a interiérovým designem.

Vždy to je ale propojeno s materiálem
kůže. 

Co charakterizuje vaši tvorbu? 

Dle zpětné vazby soudím, že nejvíce na
mojí tvorbě lidé oceňují kreativní přístup,
neotřelé barevné kombinace, geometric-
ké tvary a také to, že se kabelky nepodo-
bají žádné jiné značce. Mají vlastní ruko-
pis, svoji duši. Pracuji výhradně s kůžemi,
které si pečlivě vybírám na evropských ve-
letrzích, jako je Premiere Vision. Právě
tento materiál mě natolik oslovil, že jsem
přešla z tvorby oděvu k doplňkům. Oceňu-
ji, že je to materiál, který umožňuje finál-
nímu výrobku nadčasovost a dlouhově-
kost. Díky svému řemeslnému know-how
a hlavně znalosti a pochopení usně mohu
využívat i ty nejmenší zbytky, které by nor-
málně skončily v koši. Právě tento „od-
pad“ vnímám jako čím dál tím cennější ko-
moditu. Z „prachu“ tvořím „diamant“. 

Který váš model byl kdy nejvíce pracný? 

Nejvíce náročným, jak časově, tak ře-
meslně byl produkt Basket Infinity. Ten je
vyrobený z malých zbytků kůže. S mými
dvěma stážistkami jsme kabelku tvořily
skoro jeden měsíc. Byly to galeje, ale když
ke konci kabelka začala získávat formu,
zmocnilo se nás dojetí. Kabelka se nyní
uchází o cenu v soutěži Loewe Craft Pri-
ze. Doposud se nikdy kožený produkt ne-
dostal ani do nominace, tak uvidíme. 

Kde získáváte inspiraci? 

Inspirace je všude kolem nás. Dříve mě
hodně inspirovala architektura, umělci,

příroda a historie. Žena jako taková a její
životní styl. Mám své múzy, jak historické,
tak současné. Poslední tvorba byla inspi-
rována i jinou dimenzí, abstraktními vje-
my, vlastními prožitky, ale i sny.

Jaká činnost vás nejvíce baví na vaší
práci? 

Miluji každou etapu, a to od navrhování
po výběr a nákup materiálů, výrobu i pro-
dej. Náročná je každá z nich. Nebudu tvr-
dit, že ne. Ono vyrábět luxusní kožené do-
plňky v Evropě, rozhodně není procházka
růžovou zahradou. Kdybych to nebrala ja-
ko své poslání, myslím si, že bych to už
dávno nedělala. Vstupní investice je ob-
rovská, abyste vyrobili jednu kabelku, po-
třebujete hned několik strojů, a to nemlu-
vím o tom, že velká část procesu je ruční
práce. 

Kdo jsou vaši zákazníci?

Profesní spektrum mých zákaznic je oprav-
du pestré. Jsou to ženy podnikatelky, dok-
torky, právničky, manželky diplomatů,
umělkyně apod. Tyto ženy mají společné,
že chtějí vlastnit kabelku, která je něčím vý-
jimečná, neokoukaná a originální. Nebojí
se být odlišné. Často je pojí zájem o de-
sign, architekturu a umění. 

Když za vámi přijdou zákaznice, mají jas-
nou představu, co chtějí?

Vždy, když tvořím na zakázku, vycházíme
z mojí tvorby. Zákaznice přicházejí, proto-
že se jim líbí můj design. Mají ale určité
požadavky. Například jsem jednu dobu
měla kolekci „brýlatek“, obalů na brýle in-

Představujeme designéry

DENISA ADOLFOVÁ
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spirovanou Picassem. Jedné zákaznici se
to moc líbilo a chtěla z toho vymyslet ka-
belku, malou večerní. Sama si vybrala ků-
ži a barvy. Spolu jsme to ladily do posled-
ního detailu. Někoho tento kreativní pro-
ces baví, někdo na to nemá zase čas
a stačí mu, když vymyslíme třeba jen bar-
vu kabelky. 

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky? 

Výrobky prezentuji ve svém ateliéru ve
SmetanaQ. Sdílíme s ostatními designéry
showroom, který je přístupný bez objed-
nání veřejnosti vždy od středy do soboty.
Kabelky pak prodávám v Deelive. 

Dokážete si představit spolupráci s ma-
loobchody, průmyslovými výrobci apod.
v Česku? 

Bohužel zjišťuji, že tato forma spolupráce
u takto ručně vyráběných doplňku nefun-
guje. Velmi mě mrzí, když musím odmítat
spolupráce, ale jak už jsem zmínila, hlav-
ním směrem mojí značky je individuální
přístup k zákazníkům. V Deelive to fungu-
je, protože když zákaznice chce něco jiné-
ho, co není v butiku, tak vědí, že se mo-
hou v této záležitosti na mě obrátit. 

Jakou dosavadní spolupráci považujete
za nejzajímavější? 

Velmi si vážím spolupráce s módním do-
mem Saga furs a Yves Salomon, byla to
pro mě velká první zkušenost a vše se
odehrávalo na lince Paříž a Peking. Bylo
to úžasné, tehdy mi bylo teprve 21 let.
Měla jsem vytvořit malou kolekci šesti
outfitů a k tomu dvě kabelky. No a hádej-
te, co mělo největší úspěch? Také jsou
pro mě zásadní dva roky v Delvaux, kde
jsem se naučila řemeslu. Měla jsem
štěstí, protože z firmy odcházeli lidé, kte-
ří zde pracovali 40 let a já jsem díky nim
mohla přičichnout k tomu poctivému,

starému řemeslu. Kdybych přišla o rok
později, bylo by pozdě. V poslední době
začínám spolupracovat i s českými šper-
kaři. Poslední kabelku jsem tvořila s Len-
kou Kerlickou (27 Jewelry), která ke ka-
belce vytvořila nádherné šperky. Všech-
no má svoji symboliku a místo, nic není
náhodné. 

Jaké máte plány do blízké budoucnosti? 

Před rokem jsem se vrátila do České re-
publiky, po třinácti letech strávených v Pa-
říži a Bruselu, proto abych vybudovala
vlastní ateliér. Mám vizi vytvořit prostor,
ateliér, který bude architektonicky zajíma-
vým a bude vyjadřovat hodnoty mé znač-
ky. Příjemné pracovní prostředí, úcta
k řemeslu umění a lidem. V poslední době
mě hodně oslovují i mladí studenti, proto-
že se chtějí neustále vzdělávat a získávat
zkušenosti. Tento prostor by mohl sloužit
i jako místo setkávání lidem, kteří mají
stejné zájmy. Chtěla bych zde pořádat
i různé workshopy a aktivity pro děti a do-
spělé. Moje myšlenka je ukazovat, že
i malé děti má smysl vést k ruční tvorbě.
Součástí ateliéru bych časem měla ráda
i malé muzeum vintage doplňků, které
sbírám. Je to běh na dlouhou trať a bohu-
žel dnešní doba příliš nenahrává k takto
odvážným počinům, ale věřím, že když
člověk k věcem přistupuje se srdcem, tak
se cesta i příležitost vždy objeví. 

Jak vidíte budoucnost své tvorby? 

Nyní všechny kabelky vytvářím sama a bo-
hužel mi nezbývá moc času na prezentaci
značky. Právě proto jsem se rozhodla vy-
budovat ateliér, abych to změnila. Ráda
bych si do začátku vyučila alespoň dva za-
městnance-řemeslníky. Chci se zaměřit
na perfektní výrobu. Jakmile ateliér bude
fungovat, určitě bych chtěla rozšířit své
působení do zahraničí. 

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Denisa Adolfová
Módní návrhářka Denisa Adolfová se
narodila 18. dubna 1988 v Přerově.
Žije a tvoří v Praze pod značkou Deni-
sa Adolfová, od roku 2016 dámské
módní doplňky – kabelky. Nejraději pra-
cuje s vysoce kvalitní kůží.
Značka Denisa Adolfová je určená že-
nám, které ocení individuální a kreativ-
ní přístup, milují módu a kvalitní ře-
meslnou ruční práci, je jim blízký nad-
časový minimalistický design se špet-
kou rafinovanosti a humoru. 
Denisa vystudovala Střední odbornou
školu oděvního návrhářství v Prostějo-
vě, Vyšší odbornou školu oděvního ná-
vrhářství v Praze, dále Esmod Interna-
tional Paris – módní návrhářství se za-
měřením „nouvelle couture“ ve fran-
couzské metropoli Paříži a Institut
Jean Toussaint – institut řemesel
a umění se zaměřením na výrobu
módních doplňků z kůže v belgickém
Bruselu.
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V letošním roce již v rámci klastrových in-
iciativ proběhl jarní a podzimní běh školení
k celnímu řízení a celním deklaracím se
zaměřením na obuv a koženou galanterii,
k udržitelné výrobě obuvi, k reklamačnímu
řízení a odbornému zbožíznalectví. V srp-
nu bylo realizováno při veletrhu KABO dal-
ší úspěšné mezinárodní podiatrické sym-
pozium Zdravá noha a zdravá obuv, o kte-
rém jsme psali v minulém čísle časopisu.
Rozvíjela se i spolupráce s dalšími oboro-
vými klastry, která byla potvrzena smlou-
vami s klastrem Clutex a s Českou tech-
nologickou platformou pro textil. Textil
a nové inteligentní textilie se stávají nedíl-
nou součástí moderní výroby obuvi.
Významnou letošní akcí projektu bylo
úspěšné upořádání druhé mezinárodní
technologické konference s názvem New
technologies, new materials and new
forms of footwear sales. Konferenci
uspořádala ČOKA ve spolupráci s Univer-
zitou Tomáše Bati ve Zlíně dne 26. říj-
na2022 online formou a přednášky pro-
bíhaly pouze v angličtině. Pro členy ČOKA
bylo však zajištěno konferenční online tlu-

močení do češtiny a rovněž české dotazy
byly přednášejícím tlumočeny do angličti-
ny. Délka každé prezentace byla stanove-
na na 15 minut a dalších pět minut bylo
vyčleněno na dotazy účastníků a poslu-
chačů. Roli moderátora konference zvládl
na výbornou Ing. Radim Kocourek, Ph.D. 
Pro všechny členy ČOKA byla účast na kon-
ferenci bezplatná, zahrnovala jak účast na
všech přednáškách, ale také konferenční
materiály v elektronické verzi (se souhla-
sem přenášejících) v podobě zaslaných po-

wer-pointových prezentací v anglickém jazy-
ku. Následně bude členům ČOKA, kteří o to
projevili zájem, zaslán Sborník plných před-
nášek z konference v anglické verzi. Rovněž
byl pořízen záznam z celé konference jak
v angličtině, tak i v češtině, který opět bude
pro členy ČOKA bezplatně přístupný.
Konference byla věnována, jak již název
napovídá, 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 scanary, 3D tiskárny apod.
U nových materiálů se přednášky zamě-
řovaly zejména na jejich recyklovatelnost,
biologickou odbouratelnost a na nové ne-
tradiční materiály. U výroby obuvi je důle-
žitým trendem zejména udržitelnost
a ekologičnost. Nové formy prodeje obuvi
se zase musí soustředit na koncového zá-
kazníka, na dokonalý servis a na zajištění
fittingu při online prodeji. 
Přednášející konference byli ze šesti zemí
a přední odborníci zde prezentovali vý-
sledky zajímavých výzkumů odborných
pracovišť z univerzit, z testovacích institu-
tů a laboratoří. Konkrétně byli přednášejí-
cí z Bangladéše, České republiky, Polska,
Portugalska, Rumunska a Španělska. 

První blok referátů byl věnovaný udržitel-
né výrobě obuvi v Evropě a novým materi-
álům v obuvnictví i možnostem jejich eko-
logické likvidace. Konkrétně se této prob-
lematice věnovaly následující přednášky:
● Uzavření cyklu v obuvnickém průmyslu
● Produkty s vysokou přidanou hodnotou

ze zhodnocení vedlejších koželužských
produktů

● Na cestě k dekarbonizaci obuvi
● Posouzení kompostovatelnosti usní 
● Udržitelnost výroby obuvi: plán na

snížení uhlíkové stopy a potřeb zdrojů 

New technologies, new materials 

and new forms of footwear sales

MEZINÁRODNÍ 
ODBORNÁ KONFERENCE
Zlín – Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) působí jako klastr výrobců a pro-
dejců 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 ná-
zvem Rozvoj obuvnického klastru, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023659
v rámci programu OP PIK, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Před-
pokládané ukončení projektu je k datu 30. června 2023.

Ing. Radim Kocourek, Ph.D., moderátor konference
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Fitingu, tj. dobrému padnutí obuvi a an-
tropometrickému měření nohou dětí se
věnovaly následující přednášky: 
● Binární logistická regresní analýza

měření nohou žáků základních škol
● Moderní antropometrické nástroje

a jejich role v uzpůsobování obuvi 

Letos se podařilo na konferenci zajistit
i referáty, které byly zaměřeny na stávající
a nové formy obchodu s důrazem na po-
žadavky nové generace spotřebitelů a en-
viromentální požadavky EU. Tato témata
zazněla v přednáškách:
● Zelený marketing a jeho vnímání

generací Y
● Ppřipraveni na transformaci 
● Obchodní agilita jako inovativní

strategický trend v obuvnickém
průmyslu 

Že i do obuvnictví proniká robotizace
a smysluplné využívání nových IT technolo-
gií demonstrovaly následující přednášky:
● Cloudové pracoviště pro obuv 
● Pokročilé robotické technologie 

● Pokročilá výroba v obuvnictví
& dubnový projekt 

● Požadavky na komfortní obuv vhodnou
i pro diabetické pacienty

Konference odpověděla zejména na ná-
sledující otázky: Jak může ovlivňovat vývoj
nových technologií a materiálů konkuren-
ceschopnost společností v kožedělném
a obuvnickém průmyslu? Jak zajistit udr-
žitelnost výroby obuvi v Evropě? Jak efek-

tivně a moderně provádět design, marke-
ting a prodej obuvi? Posloužila rovněž
k výměně názorů mezi zástupci světa vědy
a podnikání a organizátoři věří, že napo-
může členským firmám ČOKA při vytváře-
ní a zavádění inovativních produktů, pro-
cesů a postupů výroby, ale i k efektivnímu
zavádění nových forem prodeje.

PhDr. Vlasta Mayerová,
Česká obuvnická a kožedělná asociace

(ČOKA)

Riva del Garda – Příští ročníky veletrhů
obuvi a kožené galanterie Expo Riva
Schuh & Gardabags se budou v italském
městě Riva del Garda konat od 14. do
17. ledna a od 17. do 20. června 2023.
Měly by být vynikající příležitostí pro se-
tkání průmyslu s obchodníky z branže. 

Byly již uzavřeny dohody s vystavovateli a ku-
pujícími z jihovýchodní Asie, Indie, Singapu-
ru, Indonésie a Malajsie. Svou účast po-
tvrdili i vystavovatelé z USA, Kanady a Latin-
ské Ameriky; v Evropě se veletrhy zaměří na
skandinávské země a Spojené království.
Pokračovat budou také inovativní a úspěš-
né iniciativy, včetně Hybrid Service, která
umožní přítomnost i mnoha společnostem
z Číny a dalších zemí, odkud je cestování
stále omezeno; Innovation Village Retail,
průkopnický projekt věnovaný inovacím
v distribuci, který již posílil mezinárodní vidi-
telnost nově vznikajících startupů a zamě-
ření na udržitelnost, zejména na otázky sle-

dovatelnosti, považované za klíč k nalezení,
propagaci a zvýšení hodnoty společností,
které investují značné prostředky, aby zajis-
tily, že jejich podnikání bude šetrnější k ži-
votnímu prostředí a lidem.
Expo Riva Schuh & Gardabags zůstává ve-
doucí událostí v sektoru nejen z hlediska
načasování, ale také z hlediska rozmanitos-
ti nabídky: Objemná obuv i hodnotné znač-
ky; vyrobeno v Itálii, ale také mezinárodní
sourcing s Čínou, Indií a Jižní Amerikou
a Tureckem; elegantní, volnočasové a tre-
nérské kolekce spolu s návrhy pro bydlení
doma, venku a pro děti.
Nadcházející veletrhy chtějí navázat na vy-
nikající výsledky červnového ročníku
2022, do kterého se zaregistrovali náv-
štěvníci ze 103 zemí a vystavovatelé 
ze 41 různých zemí. „Odvětví módních do-
plňků hledá nové cesty k získávání zdrojů,

spolehlivé partnery s výrobními kapacita-
mi, kteří dokážou splnit různé požadavky
co do množství, ceny a stylu. Naše akce
už není ,jen‘ veletrh, ale proměnila se ve
ctnostnou síť zkušených profesionálů, kte-
ří jsou schopni tlumočit, předvídat a řídit
se aktuálně probíhajícími změnami,“ řekla
Alessandra Albarelli, generální ředitelka
Riva del Garda Fierecongressi.
Zásadním rysem veletrhu Riva del Garda
vždy bylo, že hostí výrobce a značky obuvi
a kabelek z celého světa. Tuto funkci velmi
oceňují kupující, kteří vždy našli různé návr-
hy, široký výběr z hlediska kvality a ceno-
vých relací, spolehlivé partnery a značky,
které se zabývají otázkami udržitelnosti.
Organizátoři přehlídky se proto nadále silně
zaměřují na zahraniční trhy a jejich cílem je
dále posilovat přítomnost značek, dodava-
telů a kupujících ze čtyř koutů světa.

Veletrhy Expo Riva Schuh & Gardabags

ZAMĚŘENÍ NA ZAHRANIČNÍ TRHY
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Tím je zajistit komunikaci mezi výrobními
a výzkumnými a vývojovými organizacemi
a firmami s cílem vysoké pravděpodob-
nosti realizace výsledků výzkumu. Aktuál-
ním příkladem dobré spolupráce v rámci
klastru je podle ní také společný právě do-
končený projekt Fakulty textilní a VÚB a.s.
Ústí nad Orlicí VIDTEX podpořený minis-
terstvem průmyslu a obchodu v progra-
mu TRIO, kdy po zhruba tříletém společ-
ném výzkumu byly letos představeny pro-
totypy oděvů z fotoluminiscenčních plete-
nin. Tyto oděvy s vysokou viditelností
zvyšují bezpečnost silničního provozu a zá-
stupci VÚB a.s. slibují, že do roka se ob-
jeví na trhu.
Fakulta textilní spolupracuje v rámci kla-
stru na řešení řady aktuálních vědecko-vý-
zkumných úkolů. Kromě toho pořádá od-
borný program na marketingových akcí
jako součástí veletrhů a také odborné
konference. Letos v prosinci to byl napří-
klad v pořadí již 23. ročník konference
STRUTEX, která se už se stala tradičním
místem setkání odborníků z oblasti textilní
technologie a textilního materiálového in-
ženýrství a místem pro odbornou diskuzi
a úvahy o dalším vývoji textilního oboru.
Také pro příští programovací období se
rýsují podle Libuše Fouňové zajímavá té-
mata. Společné aktivity jsou a budou pod-
le ní zaměřeny na zlepšení technologií
a na vývoj speciálních textilních výrobků –
například textilií pro medicínské využití,
filtraci, zvýšení komfortu oděvů i na textile
pro pracovní oděvy v rizikovém prostředí. 
S vývojem nových materiálů je ale podle
Libuše Fouňové bude nutné reagovat i na
další výzvu, a sice na nakládání s nepo-
třebným a vyřazeným textilem. Textilní
průmysl je totiž všeobecně považován za
jednoho z největších znečišťovatelů život-
ního prostředí, což mimo jiné dokazují
hromady vyhozeného textilu na sklád-
kách. Vědci v současnosti poukazují i na
aktuální problém mikropolymerů, které
se z prakticky ze všech typů textilu uvol-
ňují do vzduchu a dostávají se i do potra-
vinového řetězce. „Proto velmi vítáme
a podporujeme výzkum těchto problémů
na liberecké fakultě textilní,“ říká Libuše
Fouňová. 

Textil jako odpad 
znečišťuje životní prostředí
Aktuálními problémy spojenými s textilem
zaměřenými na ekologii se dlouhodobě

CLUTEX – klastr technické textilie

PŘIPRAVUJE SE 
NA DALŠÍ PROGRAMOVÉ
OBDOBÍ

Liberec – CLUTEX – klastr technické textilie postupně dokončuje projekty z minulé-
ho programovacího období a připravuje náměty pro zahájené období 2021–2027
v OP TAK. „Určitě budeme chtít dále spolupracovat s Fakultou textilní Technické
univerzity v Liberci (TUL) a s potěšením registrujeme zvýšenou aktivitu ze strany
druhé nejstarší liberecké fakulty. V minulosti přinesla tato spolupráce řadu zajíma-
vých výsledků. Namátkou mohu jmenovat patentovavé zabudování liniových zdrojů
světla z optických vláken do textilií v rámci projektu TIP MPO. Při vývoji této apli-
kace spolupracovala fakulta textilní s dalším členem klastru společností STAP Vilé-
mov, která také tyto výrobky uvedla na trh,“ říká manažerka Clutexu Ing. Libuše
Fouňová s tím, že tento projekt je klasickou ukázkou toho, jak Clutex plní jeden ze
svých základních cílů.

Profesor Jakub Wiener
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zabývá profesor Jakub Wiener z Katedry
materiálového inženýrství Fakulty textilní
TUL. Konstatuje, že poločas existence mi-
kropolymerů, které vstupují do přírodních
ekosystémů, je ovlivněn rozměry částic,
jejich chemickým složením, teplotou, zá-
řením a interakcí s živými organismy.
Obecně se rozkládají velmi pomalu a vyka-
zují vysokou schopnost akumulace v ži-
vých organismech. „Textilní vlákna obsa-
hují řadu pomocných škodlivých látek –
jsou to různá barviva a chemikálie, jako
například oxid titaničitý a podobně. Tyto
vlákenné částice se udrží poměrně dlou-
ho ve vzduchu a je riziko, že je vdechne-
me. Jsou to látky na základě polymerů
s dlouhou rozpustností, které se uvolňují
v celé řadě aplikací a procesů, týkajících
se textilií – od běžného nošení až po
údržbu,“ vysvětluje profesor Wiener.
Zdrojům a množství uvolněných textilních
mikroplastů se s týmem věnuje dlouhodo-
bě a dokáže s kolegy na základě vlastní
přesné analytické metody založené na po-
čítačové obrazové analýze po zachycení
na filtru, vlákenné mikroplasty opticky se-
parovat a přesně kvantifikovat z hlediska
rozměrů, tvarů i počtu. „Každá textilie je
zdrojem vlákenných mikroplastů, jde jen
o rychlost jejich vzniku a emise do okolí.
My dáváme množství uvolněných mikro-
plastů do souvislostis vnějším působením
a také se strukturou textilií, například
s chlupatostí textilie. Reálně jsme schop-
ni určit podmínky, za jakých se uvolňuje
nejvíce vlákenných mikroplastů z hlediska
technologie, materiálu nebo konstrukce
textilií,“ vysvětluje profesor Wiener s tím,
že reálným cílem je nalezení významných
zdrojů mikroplastů a tyto zdroje minimali-
zovat či raději zcela eliminovat. „Pokud se
zaměříme například na příze, tak může-
me sledovat její zaplnění, chlupatost a zá-
krut skaní. Už nyní můžeme říci, že z hlad-
ké ,uzavřené‘ textilie se za běžných pod-
mínek téměř žádné vlákenné mikroplasty
neuvolňují. Naopak ,otevřená‘ textilie s vy-
sokou porozitou, měkkostí a chlupatostí
má vlákna méně vázaná ve struktuře
a má větší sklon ke žmolkování, které bý-

vá standardně doprovodným jevem emise
vlákenných mikroplastů,“ upřesňuje.

Řešení je recyklace 
i kompostování
Příslušné technologie na recyklaci textilií,
včetně mikroplastů, jsou již podle profeso-
ra Wienra k dispozici. Zatím jsou však
ekonomicky velmi nákladné a zůstávají po-
zadí zájmu firem. „Žádná skutečná meto-
da recyklace textilu nebude tak levná, jako
spalování, a proto se obávám, že v blízké
budoucnosti nebude používána. Ideální je,
aby se vyvíjely a aplikovaly recyklační tech-
nologie, kdy se z textilu vyrobí zase textil.
Zjednodušeně řečeno nebude třeba vyrá-
bět další textilie, protože jich bude v oběhu
dostatek. Vývoj takových perspektivních
technologií by se měl obecně více podpo-
rovat. Stát by měl také garantovat, že tří-
děný textil neskončí ve spalovně,“ říká pro-
fesor Wiener. Řešením je podle něj také
vývoj nových kompostovatelných materi-
álů. To jsou veškerá vlákna na bázi celuló-
zy – tedy bavlny, lnu či konopí, bez použití
polyesterových nití a nevhodných barviv.

Taková textilie se v kompostu sama rozloží
jako standardní zahradnický odpad. „Ně-
kteří výrobci se už snaží jít s námi tímto
směrem a je to jedna z cest pro snadnou
ekologicky akceptovatelnou eliminaci textil-
ního odpadu. Kompostování je lepší než
spalování, protože není třeba odpadní tex-
tilie nikam převážet a využijeme zkompos-
tovaná vlákna jako hnojivo,“ nabízí naději
pro přírodu profesor Wiener. 
Zdůrazňuje, že k ekologii může přispět
každý z nás. Výroba textilií je extrémně
náročná z hlediska spotřeby energii, su-
rovin a množství různých emisí, a přitom
se minimálně 60 % textilií vyrábíme zby-
tečně. Textilu obecně kupujeme více, než
je třeba a ten se brzy stává odpadem.
Podle statistických údajů nosí lidi zhruba
třetinu koupených oděvů, třetinu si vez-
mou jednou nebo dvakrát a třetinu rov-
nou vyhodí, aniž ji kdy obléknou. Takže zá-
leží i na nás, jako moc bude svět znečišťo-
ván textilním odpadem.

Jaroslava Kočárková
Technická univerzita v Liberci

Foto: archiv CLUTEX

Vyřazený textil je potencionálním znečišťovatelem životního prostředí

Vlákenný mikroplast Celulózová vlákna po osmi týdnech kompostování
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Můžete shrnout vývoj svého podnikání?

S podnikáním jsem začala v roce 1992.
Provozovala jsem velkoobchod, oblečení
a doplňků jako vlněné šály a žinylkové ba-
rety z Itálie, později jsem se specializovala
především na pokrývky hlavy, protože v tu
dobu zde byl jejich nedostatek, byl malý
výběr, chyběly módní trendy, barevnost
a byla znát obava z nových materiálů. Byla
jsem jednou z prvních firem, které se za-
čaly prezentovat na veletrzích STYL a KA-
BO. Poslední den, kdy mohla přijít i veřej-
nost a školy, jsem se často setkávala
s dotazy koncových zákazníků, kde si mo-
hou zakoupit prezentované zboží a zda

i v jejich městě budou mít prodejci takový
(především co se týká barevnosti) výběr
sortimentu. 
Ze strany majitelů obchodů s doplňky
jsem se bohužel setkávala s reakcemi ty-
pu: Kdo by nosil oranžovou, žlutou, růžo-
vou... a ve většině objednávali především
černou, šedou a bordó. Jen s velkým úsi-
lím jsem je přesvědčila, ať zkusí i něco od-
vážnějšího. Většinou až za rok majitelky
obchodů objednávaly to, co jsem nabízela
jako novinku před rokem či dvěma. To mě
přivedlo na myšlenku otevřít si vlastní ob-
chod, a jelikož jsem z Brna, hledala jsem
obchodní prostory, nejdříve v obchodním
centru na kraji města a později, když se

postavilo v centru města OC Omega, roz-
hodla jsem se pro něj. Od roku 2007 mají
tedy zákazníci výběr nejen z naší velkoob-
chodní nabídky, ale i od konkurence – tedy
od dalších dodavatelů, výrobců a obchod-
ních partnerů z naší republiky, Slovenska,
Itálie, Polska, Německa, Španělska, Ukra-
jiny, Ekvádoru a dříve i z Ruska. Naše pro-
vozovna čítá zhruba 35 m2.

Co u vás v nabídce zákaznice a zákazníci
naleznou?

Snažíme se vyjít zákazníkům vstříc ve
všech jejich přáních, co se týká pokrývek
hlavy, od klasických klobouků dámských,
včetně fascinátorů a klasických pánských
klobouků přes speciálnosti typu cylindr,
buřinka, homburk, panamák, sombréro,
čapku Sherlocka Holmese, klobouky na
zakázku na výjimečné příležitosti, jako je
svatba, promoce, křtiny, párty, dostihy.
Víte, že pro maminky nevěsty i ženicha je
nepsané pravidlo, mít na hlavě klobouk?
Prodáváme také kloboukové krabice, jako
doplněk vedeme deštníky, šály, šátky, ru-
kavice.
Nabízíme široký výběr od tuzemského vý-
robce Tonak, od kterého se zaměřujeme
především na klasické Fedory z velmi kva-
litní králičí srsti, veluru a poslední dobou
i toliko žádané dámské pokrývky hlavy prá-
vě v pánské fazonce, ale nabízíme i další
dámské tvary z tohoto velmi kvalitního
materiálu. Tento luxusní materiál nakupují
i modistky, od kterých máme i výjimečné
modelové klobouky. Vzhledem k vyšší ce-
nové hladině, musíme mít v nabídce klo-
bouky i pro běžnou klientelu, tedy cenově
dostupnější výrobky ze 100% vlny, což za-
stupuje především naše značka Klobouky
Dantes a Karpet.
Co se týká materiálů, vždy sezonně u nás
naleznou zákazníci a zákaznice klobouky
a čepice z 100% vlny, králičí srsti, veluru,
kůže, panamy (označení pro klobouk ze
speciálního palmového listí), z mořské trá-
vy, sinamay (sisálové konopí), textilního pa-
píru, japonského papíru, slámy, juty. V naší
nabídce najdete také zboží z textilií od vý-
robců, jako je Harris Tweed, což je 100%
ovčí vlna, přes různé příměsi vlny a dalších
směsí, které jsou aktuálně v nabídce, včet-
ně nových materiálů s nanovlákny, konče
bavlnou, lnem a hedvábím. Řekla bych, že
si u nás klobouk vybere každý.
Proto, abychom kvalitně pomohli zákazni-
cím a zákazníkům s výběrem, je velmi dů-
ležité navázat kontakt až téměř osobní,
protože potřebujeme vědět, na jakou pří-

Obchod s klobouky Dantes, Brno

ŽENY JSOU 
STÁLE ODVÁŽNĚJŠÍ
Brno – „Klobouk lidi pozvedne ve vnímání ostatních i sebe sama,“ říká Radka Cha-
bičovská, majitelka kamenné prodejny Dantes, která se nachází v obchodním cen-
tru Omega v centru Brna. Svět textilu & obuvi ji požádal o rozhovor.

Radka Chabičovská
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ležitost daná osoba klobouk potřebuje, co
bude mít na sobě, jak vysokého bude mít
partnera, kde se akce koná (ve vnitřních
prostorách, venkovní prostory, na louce,
v zahradě zámku, na dostizích, aj.). To
vše proto, aby se zákaznice i zákazníci cí-
tili s pokrývkou hlavy komfortně. Nelze no-
sit jeden klobouk na všechny příležitosti. 
Nejdříve k nám chodili zákazníci se jen dívat
a my jsme museli poslouchat,
kam nosit takové klobouky, ale
i to, že dotyčná dáma jich má do-
ma mnoho a hledá příležitosti,
kam je vynést. A tak jsme začali
přemýšlet, že bychom tyto dámy
sdružili a ukázali, že nejsou ve
své kloboukové vášni osamoce-
né. Založila jsem Kloboukový
klub, kde jsou dámy i pánové!
Velmi ráda informuji o zajímavos-
tech z historie klobouků, o mate-
riálech, módních trendech, klo-
boukové etiketě, údržbě, a také
zvu na místa, kde jsou klobouky
vítány a doplní atmosféru, jako
například dostihy, setkání auto-
veteránů, vernisáže a další. 

Kolik máte zaměstnanců? 

Mám čtyři stálé zaměstnance a brigádní-
ky. Vzhledem k tomu, že se domnívám, že
klobouky jsou sortimentem, ke kterému je
zapotřebí osobní přístup a pomoc s výbě-
rem je podstatná, věřím, že kamenná
prodejna má své uplatnění a e-shop toto
neumožní, proto ho nemám. Ráda bych,
aby naše kloboučnictví bylo i v budoucnu
výjimečné nejen výběrem, ale i přístupem
k zákazníkům. Jestli opravdu chce někdo
někoho blízkého obdarovat kloboukem
apod., je vhodné darovat dárkový poukaz,
který může vložit do kloboukové krabice
nebo kufru a potom nechat obdarované-
ho si užívat servisu při výběru toho nej-
vhodnějšího klobouku právě pro něj. 

Kdo jsou vaši zákazníci? 

Z 80 % jsou našimi zákazníky ženy střed-
ního věku, rok od roku je mezi nimi stále

více zastoupena i mladší populace. Klo-
bouky se stávají více módnější záležitostí
a ženy jsou stále odvážnější co se týká
tvarů, materiálů a především barev. Na
výjimečné příležitosti poptávají kromě
krásných i veliké a výjimečné klobouky. Při-
chází také s poptávkou po minimalistic-
kých kloboucích a s obrázky, co nosí vé-
vodkyně Catherine.

Jaké vztahy máte s dodavateli? Můžete
říci více o svém pohledu na zakázkovou
výrobu? 

S dodavateli máme velmi dobré vztahy,
což je přínos pro naše zákazníky, protože
díky tomu mají v případě potřeby svůj vy-
sněný klobouk velmi rychle. Zakázková vý-
roba je krásná, ale náročná a obzvláště
na ní se ukáže umění „zlatých českých ru-
čiček“. Modiství jako řemeslo doslova vy-
mírá, není učebním oborem. Vím jen
o kurzech. A je to obrovská škoda. Uvidí-
me, jaká bude situace za několik let v ob-
lasti modelové zakázky.

Jak často měníte vzhled výlohy u pro-
dejny?

Obsah výlohy měníme, když přijde nové
zboží, v případě, že se prodá nějaký pro-
dukt v ní umístěný apod. 

Jak přistupujete k propagaci?

Klobouky jejich trendy, ale i historie, stej-
ně jako klobouková etiketa jsou krásná
a věčná témata, o nichž ráda šířím pově-
domí na různých společenských událos-
tech, informuji o tom v tisku, bývám hos-
tem v rozhlase i televizi. Nepravidelně in-
formuji členy Kloboukového klubu, inze-

rujeme, podporujeme naše
odvětví na sociálních sítích.

Co vás nejvíce baví na vaší
práci a co je na ní nejnároč-
nější?

Krásný pocit, když se zákaznice
či zákazník za námi vrátí a podě-
kuje nám, že se v klobouku od
nás cítil/a dobře, byl/a poch-
válen/a, že nás doporučil/a
svým známým, když ukáže foto-
grafie z akce, kde z jeho/její
tváře bylo patrno, že jsme od-
vedli skvělou práci.

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

Nebojte se klobouků, jsou krásné, nad-
časové, noblesní a elegantní. Chcete-li
vybočit z řady, pořiďte si klobouk. Klo-
bouk je kouzelná věc, přijďte se přesvěd-
čit a uvidíte tu změnu. Okolí si vás všim-
ne, lidé se k vám začnou chovat příjem-
něji. I vy se změníte, mírně zpomalíte,
protože s kloboukem se špatně utíká, ví-
ce se narovnáte a jaksi podvědomě bu-
dete milejší, usměvavější, vstřícnější,
protože se od vás očekává styl a noble-
sa, chování, jaké bylo v éře první republi-
ky. Odměnou vám budou otevřené dveře,
úsměvy, úslužnost, vstřícnost a nedivte
se, pokud vám bude vyřknuta i pochva-
la... nejen od muže, ale i od ženy. A něk-
de v dálce uslyšíte: „Podívej, té to ale slu-
ší, proč ty nenosíš klobouk?“

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Foto: archiv Radky Chabičovské

Radka Chabičovská (vlevo) vždy ráda poradí
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Zlín – 25. říjen býval ve Zlíně význam-
ným dnem, protože na něj připadal svá-
tek svatého Kryšpína a Kryšpiniána,
patronů ševců, sedlářů a koželuhů.
„Město obuvi“ ho samozřejmě nemohlo
neslavit.

V současnosti tento svátek připomíná Mu-
zeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně akcí
s názvem Ševci žijí. V sobotu 29. října
2022 připravilo přímo v expozici Princip
Baťa ve 14. budově bývalého továrního
areálu celodenní program plný aktivit, uká-
zek a dílniček s obuvnickou tematikou.
Duší akce je Michal Heinrich, historik mu-
zea a kurátor sbírky obuvi. Pro letošní ak-
ci připravil program, v němž se zábava
a poučení vzájemně doplňují. Staré časy
ševcoviny na návštěvníky dýchly díky Jiří-
mu Hýžovi a jeho ruční výrobě obuvi v díl-
ně z konce 19. století nebo díky stanovišti
čištění obuvi. 

Obuvnická linka z baťovské éry
Protikladem a ukázkou průmyslové výroby
byla výrobní obuvnická linka z baťovské
éry, která je součástí expozice, a na níž
byly v chodu předvedeny některé stroje.
Tuto část doplnily ukázky práce návrháře

a modeláře obuvi z firmy Vasky. Česká
obuvnická a kožedělná asociace nabídla
návštěvníkům možnost diagnostiky chodi-
del, což ocenili malí i velcí. Ateliér obuvi
z Fakulty multimediálních komunikací Uni-
verzity Tomáše Bati přivezl oblíbený „chod-
ník zdraví“, na němž bosá chodidla „ochut-
návají“ různé povrchy. Univerzita v rámci
akce prezentovala také výstavu student-
ských prací z Ateliéru designu obuvi. Obuv-

nictví budoucnosti představilo Centrum vý-
zkumu obouvání při UTB Zlín v čele s ing.
Tomášem Sáhou, PhD., které přivezlo
ukázky 3D tisku obuvnických komponentů
a digitalizace a představilo nejmodernější
trendy biodegradabilní obuvi. 

Virtuální realita
„Nově se podařilo do programu začlenit
i možnost nahlédnutí do skutečné výroby,“
uvedl Michal Heinrich. „Prostřednictvím
virtuální reality si návštěvníci detailně pro-
hlédli provozovnu firmy Vasky. Skutečnou
dílnu v továrním areálu pak umožnily pro-
hlídky 44. budovy bývalého továrního
areálu ve spolupráci s Klubem absolventů
Baťovy školy práce, jehož prostory jsme
si mohli prohlédnout také.“
Jak už je zvykem, součástí byly tvořivé díl-
ničky pro děti s obuvnickou tematikou,
které připravilo lektorské oddělení muzea.
Jak řekl Pavel Hrubec, ředitel muzea:
„Věříme, že pokud se podaří udržet sko-
mírající plamínek obuvnictví ve Zlíně při ži-
votě, tak z něj někdo v budoucnu znova
rozdmýchá slávu řemesla, které k městu
patří.“

Ing. Silvie Lečíková, 
Mgr. Michal Heinrich, 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Ševci žijí?

VE ZLÍNSKÉM MUZEU ANO!



Čísla a fakta Svět textilu & obuvi

listopad – prosinec 2022

29

Praha – Meziroční propad tržeb v tu-
zemském textilním a oděvním maloob-
chodě, který začal v květnu 2022, po-
kračoval (s výjimkou června) i v dalších
měsících letošního roku: Po prázdnino-
vém poklesu se tržby meziročně pro-
padly také v září (o 5 %), stejně jako
v říjnu (rovněž o 5 %). 

Vyplynulo to z šetření, které pravidelně
provádí časopis Svět textilu & obuvi u čle-
nů svého test-klubu. Máme tak hlášení od
více než stovky obchodníků z branže. Vý-
voj tržeb zveřejňujeme anonymně a vždy
v porovnání se stejným obdobím předchá-
zejícího roku. Pokud budete mít zájem při-
pojit se, budeme rádi. Stačí jen napsat na
redakční e-mail: redakce@textil-obuv.cz.

1. čtvrtletí: nebývalý nástup
Jak jsme psali již v předcházejících vydá-
ních našeho časopisu, tržby za textil
a oděvy patřily v prvním čtvrtletí 2022
k tahounům tuzemského trhu. V prvním
čtvrtletí stouply tržby obchodníkům v naší
branži o neuvěřitelných 190 %. Na první
pohled fantastické číslo, že? Vypadá to
skvěle! Až na to, že v lednu, únoru a bře-
znu 2022 se tržby porovnávaly s tržbami
stejných měsíců roku 2021. A právě v té-
to době byly loni textilní a oděvní obchody
(ostatně, nejen ty...) v důsledku koronavi-
rových opatření vlády uzavřeny! Takže po-
rovnání pod tímto zorným úhlem je jen
matematické cvičení, které o ničem nevy-
povídá...
Obdobně by se dal charakterizovat i výsle-
dek měsíce dubna. Pravda se ukázala až
v květnu, kdy v meziročním porovnání 
tržeb v tuzemském textilním maloobcho-
dě letos došlo k poklesu o 5 %. V květnu
2021 byly totiž již obchody otevřeny, a tak
se dala porovnávat srovnatelná čísla. Ač-
koliv obchodníci z celé republiky hlásili po-
měrně slušné prodeje a některé druhy
zboží – jako například dámské oděvy
a pánská separátní saka a kalhoty – šly
dobře na odbyt, přesto úroveň tržeb v le-
tošním květnu zdaleka nedosáhla nejen
předcovidových časů, ale ani loňského
května. Pak sice přišel poměrně slušný
červen; jeho +3 % ale zdaleka nestačily
napravit pošramocenou reputaci textilní-
ho maloobchodního prodeje. První polole-
tí sice skočilo s neuvěřitelným nárůstem
+125 %, v souvislosti s předcházejícími
řádky je to však jen číslo – nic víc! 
Jak jsme uvedli v minulém vydání našeho
časopisu, v červenci a srpnu se tržby

v meziročním srovnání vrátily zase do mi-
nusu. Ačkoliv zájem o typicky letní zboží
byl, přeci jenom zdražování všeho – od
energií počínaje, přes pohonné hmoty
a služby až po zboží ve všech obchodech
konče – přimělo zákazníky šetřit. A jak
známo, v době nouze se nejvíce šetří
u zbytných výrobků, a mezi ty patří právě
oděvy a textil. 

Podzim nic nezměnil
Jak se dalo vyčíst z příspěvků členů naše-
ho test-klubu, propadu tržeb se nevyhnuly
ani podzimní měsíce – září a říjen. „Zájem
o podzimní zboží v našem obchodě byl cel-
kem slušný, stále to ale není ono,“ napsal
nám obchodník z Plzně. Stejně se vyjádřili
i majitelé obchodů či jejich vedoucí z Pra-
hy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem či
z Pardubic. Potvrdili tak šetření Českého
statistického úřadu (ČSÚ), které v září za-
znamenalo celkový pokles tržeb v tuzem-
sku o 5,6 %. „Méně zboží, než vloni se
prodalo ve všech sortimentních typech
prodejen s výjimkou farmaceutických
a zdravotnických obchodů. Těm tržby
rostly nepřetržitě již osmnáct měsíců,“ ří-
ká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení sta-
tistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.
Jak dále uvádí ČSÚ, tržby ve specializova-
ných prodejnách s výrobky pro domác-
nost klesly o 9,9 %, s počítačovým a ko-
munikačním zařízením o 7,8 %, s výrobky
pro kulturu, sport a rekreaci o 4,6 %,

s oděvy a obuví o 4,2 % a s kosmetickými
a toaletními výrobky o 2,2 %. Naopak
rostly tržby v prodejnách s farmaceutic-
kým a zdravotnickým zbožím o 6,0 %.
Nižší tržby, než loni zaznamenaly jak spe-
cializované prodejny potravin (o 9,6 %),
tak i nespecializované prodejny s převa-
hou potravin (o 5,1 %). V nespecializova-
ných prodejnách s převahou nepotravi-
nářského zboží se tržby zvýšily o 5,4 %. 
Je zajímavé, že se tržby se v září snížily
také internetovým a zásilkovým obcho-
dům, a to o 3,6 %. Je to však logické: Lo-
ni byly v některých měsících zásilkové ob-
chody prakticky jediným možným prodej-
ním kanálem, když byly kamenné prodejny
zavřené. Letos je situace přece jenom ji-
ná. Nakonec členové našeho test-klubu
nahlásili v září pokles tržeb o 5 %. 
Prakticky totožně probíhal obchod také
v říjnu. „Trošku jsme zaznamenali první
náznaky nákupů na Vánoce, přesto to ale
nebylo nic slavného. Zdá se, že letošní Vá-
noce budou o dost chudší, než ty v minu-
lých letech,“ sdělil nám majitel obchodu
z Českých Budějovic. Obdobně to cítí vět-
šina respondentů naší ankety. Nakonec
tržby v říjnu dosáhly v meziročním srovná-
ní poklesu o 5 %.
Jak to nakonec s tržbami v posledních
dvou měsících letošního roku dopadlo, se
dočtete v dalším vydání časopisu Svět tex-
tilu & obuvi, které spatří světlo světa po-
čátkem února 2023.

Tržby textilního maloobchodu za leden až říjen 2022

PODZIM ZAZNAMENAL
DALŠÍ MINUS

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

1. pololetí: +125 % 3. čtvrtletí: -5 % Zdroj: Svět textilu & obuvi
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Zlín – Vážení čtenáři časopisu Svět tex-
tilu & obuvi, rozhodli jsme se vás zá-
bavnou, ale zároveň i poučnou formou
seznámit letos se základními poznatky,
týkajícími se vývoje a růstu nohy, zákla-
dů anatomie nohy, poznání svých no-
hou a měření nohou. Jak jsme vám slí-
bili, chceme se v rámci našeho cyklu
věnovat také dětské obuvi, sportovní
obuvi, pracovní obuvi, obuvi pro těhot-
né ženy a obuvi pro nemocné lidi.
V tomto čísle tedy vychází již závěrečný
díl našeho „botopisu“ a věříme, že jste
v něm našli poučení i inspiraci pro vaši
obchodní praxi.

Z dlouholeté spolupráce lékařů s obuvnic-
kými techniky vyplynuly určité požadavky
na obuv, tzv. minimální lékařské požadav-
ky, které jsou platné pro obuv všech věko-
vých skupin a v různých obměnách prak-
ticky ve všech zemích s vyspělým obuvnic-
kým průmyslem. S těmito požadavky jsme
vás seznámili v minulém díle našeho „bo-
topisu“. Nicméně bychom Vás nyní rádi
seznámili se základními požadavky na ur-
čité specifické druhy obuvi. 

Obouvání dětí
Dětská noha se od nohy dospělého člově-
ka liší, proto i obouvání dětí má na rozdíl
od dospělých svá specifika. S péčí o nohu
je nutno začít hned po narození dítěte. Již
úzké a těsné punčošky nebo punčochové
kalhotky omezí pohyb dětských nohou
a mohou způsobit deformity. Noha dítěte
potřebuje ke svému vývoji úplnou volnost
pohybu a možnost procvičování nožní sva-

loviny. Nebráníme proto dítěti v chůzi
a běhu po přírodních měkkých podlož-
kách, jako je písek, tráva, lesní půda
apod. Obuv dítěti obouváme, až samo za-
čne chodit, ne dříve.
Dětská noha roste, obuv nikoliv. Proto je
nutné pravidelně kontrolovat, zda dítě
z obuvi nevyrostlo. U batolat doporučuje-
me kontrolu jednou měsíčně, u předško-
láků a mladších školáků za dva až tři mě-
síce, u starších školáků za čtyři až pět
měsíců. U malého dítěte vyroste noha
o 15–18 mm za rok, u starších dětí
o 8–12 mm. Děti tedy potřebují 2–3 veli-
kosti obuvi za rok. Navíc růst nohy není
plynulý, ale probíhá ve skocích a některé
děti mohou vyrůst ze svých bot již za dva
až tři měsíce. Novou obuv je nutné koupit
včas a vždy, když je to zapotřebí. V soula-
du s růstem nohou platí – čím menší dítě,
tím více párů obuvi za rok potřebuje. Po-
škození nohou v dětském věku vzniká ze-
jména trvalým nošením krátké, tedy malé
obuvi. Dětská obuv musí být vpředu před
prsty o 10–15 mm delší než noha. Asi
polovina tohoto volného prostoru ve špici,
kterému říkáme nadměrek, slouží jako re-
zerva pro volný pohyb prstů při prodlouže-
ní nohy za chůze, polovina pro růst. Roz-
měry nohou měříme u dětí ve stoje a vždy
se měří obě nohy.
Musíme mít na zřeteli také skutečnost,
že kosti malého dítěte jsou dlouho chru-
pavčité, měkké a mohou se rychle defor-
movat. Dětské nohy tedy mají sníženou
citlivost vůči bolesti a tlaku a dítě samo
není schopno posoudit, zda mu obuv pad-
ne. Proto jsou děti ohroženy tím, že bu-
dou nosit krátkou malou obuv. U nejmen-

ších dětí asi do věku čtyř let jsou v klenbě
nožní tukové polštářky, protkané pružným
a pevným vazivem, které chrání vyvíjející
se nožní klenby před přetížením. Je tedy
zbytečné vybavovat obuv pro nejmenší dě-
ti komponenty pro podporu podélné nebo
příčné klenby.

Sportovní obuv
Dříve, než si povíme, jak by měla sportov-
ní obuv vypadat a jak bychom si také boty
měli vybírat, pojďme si říci – co vlastně
sportovní obuv je? Pokud se chystáte bě-
hat, hrát fotbal, nebo jen tak na procház-

Malá rukověť nohozpytná se stručnými základy botopisu
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ku, dá se vlastně říci, že provozujete
sport. Každá taková aktivita má různé
specifikace toho, jak by měly boty pro tuto
aktivitu vypadat. Odpověď na otázku tedy
zní: Sportovní obuv je taková, která nám
umožňuje pohodlně vykonávat fyzickou ak-
tivitu v různých formách. Nesmí nás v ní
omezovat, spíše podporovat nohu a po-
skytovat výhody, po kterých všichni touží-
me. Sportovní obuv je tedy obuv určená
k provozování různých sportovních aktivit.
Svou konstrukcí odpovídá požadavkům
příslušného druhu sportu, proto je nutné
ji pouze k tomuto sportu používat.
Sportovní obuv se může hodit na basket-
bal, venkovní procházky, běhání, nebo na-
příklad na cvičení ve fitku. Záleží tedy na
tom, jak si boty nadefinujete a vyberete.
Nicméně obecně dnes platí, že se tzv.
sportovní boty používají i na denní nošení.
Proto by tato obuv měla mít dobré držení

chodidla, případně i podporu kleny nohy,
dostatečnou prodyšnost vrchových mate-
riálů, ale měla by i něco vydržet. Na to je
potřeba také myslet. Nejdůležitější pro vý-
běr správné obuvi, nejen sportovní, je
uvědomit si: na co budu boty nejvíce po-
užívat, tedy účelovost. Jinak se vybírají bo-
ty na fotbal, jinak do fitka a jinak na běhá-
ní. Proto si nejdříve uvědomte tuto základ-
ní skutečnost. Poté se můžete „vrhnout“
na probírání množstvím sportovní obuvi,
různých materiálů. Pamatujte však – boty
musí vždy bezvadně sedět, nesmí být moc
volné, nesmí ani nikde tlačit. Každá znač-
ka sportovní obuvi má svůj tvar kopyta, na
kterém se vyrábí, a proto nemusí pad-
nout každému zákazníkovi. Proto je dobré
mít v nabídce více značek sportovní obuvi.
Doporučujeme nákup této obuvi ve speci-
alizovaných obchodech, kde dokážou pro-
davači poradit s výběrem.

Pracovní obuv
Nejdůležitějším kritériem je samozřejmě
splnění bezpečnostních hledisek. Každý
typ práce totiž vyžaduje rozdílnou ochra-
nu: jednou tak bude muset být pracovní
obuv protiskluzová, jindy bude muset izo-
lovat teplo nebo chránit před chemickými
látkami. Vedle těchto základních vlastnos-
tí pracovní obuvi však nesmíme zapome-
nout i na další – např. právě na přizpůso-
bení se konkrétního typu obuvi fyzickým
a zdravotním předpokladům jednotlivých
zaměstnanců.
Základní požadavky na pracovní obuv jsou
jasné: musí být pohodlná, odolná a pro-
dyšná. Vždyť v ní lidé často tráví i přes
osm hodin denně. Nevhodně zvolená či
nekvalitní pracovní obuv může znepříjem-
nit celý den, a dokonce ovlivnit pracovní
výsledky nebo zapříčinit úraz. 
Navíc je pracovní obuv jediný typ obuvi, kte-
rý podléhá v rámci zemí Evropské unie (EU)
povinnému testování a certifikaci. U nás se
tedy pracovní obuv testuje podle normy
ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné pro-
středky – Pracovní obuv. Zde jsou přesně
stanoveny požadavky na běžnou pracovní
obuv, která není opatřena ochrannou špič-
kou na ochranu před nárazem a stlače-
ním. Kromě pracovní obuvi existuje ještě
i obuv bezpečnostní (tato obuv je opatřena
ochrannou špičkou poskytující ochranu
před nárazem energií maximálně 200 J
a stlačením silou do 15 kN) a ochranná
(maximálně 100 J a stlačením silou do
10 kN). Tyto druhy obuvi se testují již podle
jiných přísnějších norem a musí zajistit zvý-
šenou ochranu nohou u různých typů ná-
ročných prací – slévači, stavební dělníci,
elektrikáři apod. 
Je pravda, že pracovní boty nejsou zrovna
šité na módní přehlídku. Nejdůležitější
u nich je komfort a spolehlivost. Nezna-
mená to ale, že byste se v pracovní obuvi
styděli vyjít mezi lidi. Jde hlavně o praktic-
ký střízlivý design. Také o výběru pracovní
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obuvi vždy rozhoduje účel použití. Jinou
pracovní obuv potřebuje zdravotní sestra
a jinou zase instalatér. Je nutné brát v po-
taz pracovní náplň. V mrazírnách a po-
dobných chladírenských provozech by mě-
la být používána zimní pracovní obuv, pro
potravinářské a lékařské provozy jsou za-
se typické bílé uniformy a k těm se hodí
jedině lehká bílá pracovní obuv. Mnoho vý-
robců se dnes, co se týče komfortu, sna-
ží přiblížit trekingovým botám, což se jim
celkem úspěšně daří.

Obuv pro těhotné ženy
Přestože speciální obuv pro těhotné ženy
na našem trhu neexistuje, je možno na-
stávajícím maminkám doporučit některé
zásady, jimiž by se měly řídit při výběru
správné obuvi. Měly by odložit hluboko do
svých botníků společenskou obuv s vyso-
kými podpatky a vrátit se k ní až po poro-
du, a to jen příležitostně do společnosti,
kam tato obuv patří. Naopak měly by dát
přednost obuvi s nízkým podpatkem, vyro-
bené z přírodních materiálů, která svou
konstrukcí a vnitřním vybavením poskytne
noze pohodlí, všestrannou oporu a bez-
pečnou chůzi.
Především by měla být obuv pro těhotné
ženy dobře ohebná (flexibilní) v přední čás-
ti, tj. v místech, kde se noha ohýbá při
chůzi. Tuto vlastnost obuvi můžeme zjistit
v obchodě jako první – při ohnutí přední
části nahoru neklade správná obuv příliš
velký odpor. Kvalitní obuv by měla být rov-
něž stabilní, tzn. aby se „nekolébala“ ze
strany na stranu a pokud možno by měla
být co nejlehčí. Pro bezpečnost chůze je
vhodná obuv s podešví s protiskluzným
dezénem, zejména v zimním období je
tento požadavek velmi důležitý. Ideální by
bylo opatřit obuv anatomicky tvarovanou
stélkou, která chrání nohu před únavou
a poškozením v důsledku zvýšené hmot-
nosti. Velmi důležitým požadavkem na
komfortní a zdravotně nezávadné obouvá-
ní je samozřejmě dobré padnutí obuvi na
nohu. Proto podobně jako u dětí, jejichž

nohy neustále rostou a vyvíjejí se, doporu-
čujeme rovněž nastávajícím maminkám,
aby při nákupu nové obuvi si nechaly od-
borně proměřit nohy a při výběru vhodné
obuvi počítaly s tím, že se jim noha, na
rozdíl od obuvi, bude v průběhu těhoten-
ství poměrně výrazně měnit.

Obuv pro nemocné lidi
Samostatnou kategorií je ortopedická
obuv, která je určená pro nohy postižené
různými deformitami, ať již vrozenými ne-
bo získanými. Tito lidé se většinou nejsou
schopni obout do sériově vyráběné obuvi.
Podle náročnosti výroby existuje jednodu-
chá ortopedická obuv a složitá ortopedic-
ká obuv. Ortopedická obuv slouží zejména
k léčbě a korekci závažných patologií cho-
didel a pohybového aparátu. Takovou
obuv musí předepsat lékař ortoped a ná-
sledně je obuv zpravidla vyrobena na ob-
jednávku na základě individuálních para-
metrů nohou pacienta.
V dnešní době se rovněž často hovoří
o správném obouvání lidí, kteří trpí diabe-
tem. Diabetici jsou opravdu velmi ohrože-

ni, pokud nosí nevhodnou či nepadnoucí
obuv, že u nich může dojít k ulceracím,
gangrénám a následné amputaci prstců
nohy nebo i celé nohy. Je proto nutné di-
abetiky edukovat ve správné péči o nohy
i o zásadách správného obouvání. Pro di-
abetiky existují tři typy obuvi – obuv profy-
laktická, obuv terapeutická a také již zmi-
ňovaná ortopedická obuv. Obuv profylak-
tická je určena pro pacienty postižené di-
abetem zpravidla v počátečním stádiu. Je
doporučována především diabetikům
s diagnózou neuropatické, popřípadě an-
giopatické nohy. Obuv je částečně hraze-
na zdravotními pojišťovnami. Obuv tera-
peutická (obvazová) je účelová obuv urče-
ná pro dlouhodobé odlehčení ulcerací
a pro hojení po amputacích, případně pro
terapii Charcotovy osteoarthropatie nebo
po chirurgickém zákroku na noze diabeti-
ků. Obuv ortopedická je zpravidla vyrábě-
ná individuálně pro již operovanou diabe-
tickou nohu nebo nohu diabetika s těžšími
deformitami. Veškerá tato obuv má cha-
rakter zdravotního prostředku, je hraze-
na plně nebo částečně zdravotními pojiš-
ťovnami a platí pro ni poměrně přísná
pravidla pro její výrobu. 
Konkrétní zkušenosti ukazují, že nošení
dobře padnoucí komfortní obuvi, zlepšuje
nejen kvalitu života ale i zdraví pro příští
léta. Velkou zodpovědnost za dobře obuté
zákazníky mají vedle výrobců i odborní
prodejci obuvi, neboť i ta nejlepší bota na
nesprávné noze je špatná bota. Profesi-
onální prodavač obuvi musí mít stále na
zřeteli, že obuv musí sloužit především
k ochraně a podpoře živého a ve své funk-
ci a tvaru velmi složitého orgánu – lidské
nohy. Nelze přizpůsobovat nohu obuvi, ale
naopak, obuv je nutno přizpůsobit lidské
noze, což není nikterak jednoduchý úkol.
My Vám přejeme, ať se Vám toto poslání
daří zdárně naplňovat.

PhDr. Vlasta Mayerová
RNDr. Pavla Šťastná, Ph.D.
Ilustrační foto: Pixabay.com
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Praha – Hledají se boty. Dámské, pán-
ské i dětské. Galerie Tančící dům se
spolkem Art Salon S vyhlašuje veřej-
nou sbírku módní obuvi, především
z minulého století. Fotografie nebo pří-
mo obuvnické poklady lze posílat do
dubna 2023. Zachovalé kousky, od če-
skoslovenských i zahraničních značek,
dojdou až na výstavu, kterou Galerie
Tančící dům zmapuje historii obouvá-
ní a nejznámější značky a typy bot.
Protože i boty zanechávají stopy toho,
jak lidé žili. 

Obuv spoluvytváří image svého nositele.
Podléhá módě, odráží trendy a zvyklosti –
a tím se stává svědkem své doby. Galerie
Tančící dům chce zmapovat nejznámější
značky a typy bot a jejich prostřednictvím
převyprávět historii obouvání. Vyhlašuje
proto veřejnou sbírku módního obutí.
Hledají se módní boty především z minu-
lého století. Od kultovních českých zna-
ček Baťa, Svit, Botas, ale i ty, které se
daly pořídit v zahraničních módních do-
mech jako Prada, Fendi či Gucci. 

Darovat, 
nebo zapůjčit
Obuvnické poklady lze Galerii Tančící dům
darovat nebo dlouhodobě zapůjčit. Nut-
ností je zachovalý stav, který by dovolil
boty vystavit. Cílem je uchovat kousky do
dalších let a vkusně je prezentovat. Ve-
řejná sbírka trvá až do konce dubna
2023. Hledají se sandály, lodičky, lakýrky
nebo třeba pohorky, které by si zasloužily
druhou šanci i jinde než v botníku či na
půdě. Stačí poslat zprávu, nejlépe s foto-

grafii a popisem, na rezervace@galeri-
etancicidum.cz, organizátoři se násled-
ně ozvou. Na stejném e-mailu zodpoví ta-
ké případné dotazy. Informace zájemci zí-
skají i přímo v Galerii Tančící dům, Jirá-
skovo náměstí 6, Praha. Na tuto adresu
lze taktéž boty zasílat. Třeba se dosta-
nou na výstavu, kde jako součást svědec-
tví pro další generace nikdy nevyjdou
z módy.
Organizátorem výstavy módního obutí je
spolek Art Salon S. V minulosti už jednu
veřejnou sbírku podobného typu úspěšně
realizoval – pro Retro muzeum Praha zí-
skal více než 12 000 dobových předmě-
tů. Art Salon S se podílel na přípravě
čtyř desítek úspěšných výstav, včetně ně-
kolika expozic s retro zaměřením v Gale-
rii Tančícího domu. Hlavním cílem této

galerie je zprostředkovat návštěvníkům
pestrý kulturní zážitek prostřednictvím
prezentace toho nejlepšího z českého
i světového umění a designu. Galerie ta-
ké pořádá komentované prohlídky, před-
nášky či workshopy. Snaží se tímto způ-
sobem propojovat každodenní svět lidí se
světem umění. 
Spolek Art Salon S byl založený v ro-
ce 2014. Pod vedením předsedy Roberta
Vůjtka má za sebou realizaci na čtyři desít-
ky úspěšných výstav v Praze i po zbytku re-
publiky. Provozuje Retro muzeum Praha
v OD Kotva a představil dobové výstavy ja-
ko Retro 70. a 80. let, Retro hračky za
socíku, Retro zima za socíku nebo Retro
biják, organizoval retrospektivu Bořka Šíp-
ka, výstavu Memories Roberta Vana i ně-
kolik výstav Káji Saudka.

sf Vídeň – Prostory MAK (Museum für
Angewandte Kunst), Uměleckoprůmyslo-
vého muzea ve Vídni, hostily ve dnech
21. až 23. října 2022 prodejní událost
Blickfang. Tato je zaměřena na design
v odvětví nábytku, módy i módních do-
plňků jako jsou dámské náušnice apod. 

Na Blickfangu se prezentovaly firmy
a značky nejen z Rakouska, ale i z dalších
zemní. K vidění byly výrobky také českých
značek Nikola Zezulová, Eiri, Soolista, Ela
Chroust, Kateřina Blašková, Tomáš Ho-
lub, LightmeUP, tašky Kanaan, Be Lucky,
Prasklo a další, jenž se prezentovaly pod
záštitou CzechTrade. 
Design Center Czech Trade je národní
platforma spravovaná českou agenturou
na podporu obchodu CzechTrade. Jeho
cílem je efektivně propojit kreativní a ob-

chodní sféru s využitím designu jako kon-
kurenční výhody. Zároveň koordinuje akti-
vity na podporu rozvoje průmyslového de-
signu. Platforma propojuje tuzemské vý-
robce s předními designéry a zvyšuje tak
inovační potenciál a šance českých výrob-
ků na úspěch na světových trzích.
CzechTrade propojuje firmy s designéry
již více než 15 let, aktuálně prostřednic-
tvím Design centra CzechTrade. Tato ná-
rodní platforma zvyšuje konkurence-
schopnost a internacionalizaci společnos-
tí v oblasti udržitelného průmyslového
a produktového designu prostřednictvím
národní přítomnosti na domácích a za-
hraničních veletrzích a festivalech desig-
nu, včetně dalších doprovodných akcí.
Blickfang se během roku nekoná pouze ve
Vídni, ale i v Hamburgu, Curychu, Stutt-
gartu a Basileji.

Galerie Tančící dům a Art Salon S

SBÍRKA MÓDNÍCH BOT

Blickfang Wien

ČEŠTÍ NÁVRHÁŘI POD KŘÍDLY CZECHTRADE

Foto: archiv Galerie Tančící dům

Foto: archiv Blickfang
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I letos společnost držitelů značky Česká
kvalita přivítala nové členy. Potvrzení o kva-
litním výrobku či službě může nově používat
čtrnáct organizací zapojených do Národní-
ho programu Česká kvalita. Certifikáty jim
na MPO při příležitosti Dne s Čes kou kvali-
tou předal předseda Rady kvality ČR a ná-
městek ministra Eduard Muřický. „Podpora
Národního Programu Česká kvalita ze stra-
ny Rady kvality ČR dnes tvoří téměř 40 %
jejího rozpočtu. Nakolik je tato podpora
efektivně využita, záleží na úzké spolupráci
všech zainteresovaných stran a tímto smě-
rem se dál hodláme ubírat,“ uvedl předse-
da Rady kvality ČR Eduard Muřický. 

Kvalitu 
ověřují experti
Národní program Česká kvalita v současné
době zahrnuje 22 různých značek. Kvalitu
každého produktu, který se uchází o jednot-
livá ocenění, ověřují nezávislí experti, krité-
ria hodnocení jsou náročná. Poté, co se
subjekt stane držitelem značky Česká kvali-
ta, jakost oceněného produktu se průběžně
ověřuje stejně jako spokojenost zákazníků
s daným výrobkem či službou.
„Národní program Česká kvalita má své
jasně určené místo na stránkách Oficiální-
ho portálu Rady kvality ČR, ve spolupráci
se sekretariátem a řídícím výborem Pro-

gramu se daří zkvalitňovat jeho prezenta-
ci, a to nejen na stránkách portálu, ale
i pomocí dalších marketingových nástro-
jů,“ řekl první místopředseda Rady kvality
ČR Pavel Vinkler.
Den s Českou kvalitou je součástí tradičního
pojetí listopadu jako měsíce kvality. Pravidel-
ně se na podzim se koná řada odborných
akcí, seminářů či konferencí, které připravi-
lo MPO společně s Radou kvality ČR a další-
mi partnery. Každoročním vyvrcholením je
slavnostní předání Národních cen kvality
ČR. Výsledky ročníku 2022 byly zveřejněny
a ceny slavnostně předány 23. listopadu na
Ministerstvu průmyslu a obchodu.
„Věřím, že dnešní slavnostní den a další
propagační akce, které budou v příštích
týdnech a měsících následovat, zviditelní té-
ma kvality a napomohou ke zvyšování vní-
mání značek kvality přijatých do Národního
programu, jak mezi spotřebiteli, tak mezi
výrobci a poskytovateli služeb, včetně ma-
lých a středních podniků,“ dodal Libor Du-
pal, předseda Řídicího výboru Národního
programu Česká kvalita.
Dne 12. října 2022 proběhlo tedy na MPO
v Praze v slavností předávání nových certifi-
kátů Česká kvalita a ocenění si převzali i dvě
členské firmy České obuvnické a kožedělné
asociace, a sice firma Konsorcium T+M
s.r.o. a firma V+J Obuv s.r.o. Obě firmy mo-

hou na certifikované kolekce používat
i značku kvality dětské obuvi Žirafa – Zdra-
votně nezávadná obuv, bota pro Vaše dítě.

Konsorcium T+M s.r.o.
Blanenská firma Konsorcium T+M s.r.o.
byla založena v roce 1994 a zabývá se vý-
robou a velkoobchodním prodejem dám-
ské, pánské a dětské obuvi. Za posledních
15 let se stala jedním z předních dodavate-
lů dětské nadstandardně hodnocené
a dobrovolně certifikované dětské obuvi
v České republice.
Kolekce dětské celoroční vycházkové obuvi
firmy Konsorcium T+M s.r.o. splňuje ná-
ročné požadavky na zdravotní nezávad-
nost, na ortopedicky vhodnou konstrukci
obuvi, na přísné hygienické atesty i na bez-
pečnost při nošení. Tato kolekce dětské
obuvi je vyrobena jen z vysoce kvalitních us-
ňových materiálů, které jsou používány na
svršek, podšívku i stélku obuvi. Kolekce
dětské obuvi jsou uváděny na trh pod regis-
trovanou značkou KTR.

V+J Obuv s.r.o.
Za dobu své existence od roku 1993 si
společnost V+J Obuv vybudovala velmi sil-
nou pozici na trhu s obuví v České i Sloven-
ské republice. Jejími obchodními partnery
jsou zejména české a slovenské maloob-
chodní prodejny, kam svou certifikovanou
obuv dodává.
Kolekce dětské usňové obuvi splňuje nejen
náročné požadavky hygienické, ale je také
z hlediska své konstrukce zdravotně nezá-
vadná a podporuje správný vývoj nohy dítě-
te. Dětská obuv zn.: Froddo je navíc vyrá-
běna v pestré barvené škále. Maminky
ocení i dokonalé konfekční zpracování obuvi
a její vysokou kvalitu.

Zdroj: MPO

Den s Českou kvalitou 

OCENĚNÍ ZÍSKALY 
DVĚ OBUVNICKÉ FIRMY

Praha – Zahajovací akcí Minister-
stva průmyslu a obchodu (MPO)
a Rady kvality ČR v rámci Progra-
mu Listopad – Měsíc kvality byl
slavnostní Den s Českou kvalitou,
který se uskutečnil dne 12. října

2022 v Praze. Národní program Česká kvalita je cestou k tomu, aby se široká ve-
řejnost seznámila s kvalitními výrobky a službami, které by rozhodně neměly zů-
stat bez povšimnutí.

Ocenění si převzal z rukou Eduarda Muřického, Pavla
Vinklera a Vlasty Mayerové Antonín Žirovnický, jednatel
firmy Konsorcium T+M s.r.o., za Kolekci dětské usňové
celoroční vycházkové obuvi zn. KTR

Ocenění si převzal z rukou Eduarda Muřického, Pavla
Vinklera a Vlasty Mayerové Karel Jauker, jednatel firmy 
V+J Obuv s.r.o., za Kolekci dětské usňové vycházkové letní
a celoroční obuvi zn. Froddo
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Praha – Retail čeká další vlna technolo-
gických inovací. Metaverzum, sdílený
virtuální prostor již obývají i první reta-
ilové značky – Nike, Adidas, Gucci nebo
Zara. Pozadu však nezůstávají ani gi-
ganty nápojového byznysu Coca Cola,
Red Bull nebo Budweiser.

„Metaverzum, nebo také Metaverse Con-
tinuum, je dalším krokem ve vývoji inter-
netu a změní způsob, jakým budou malo-
obchodníci komunikovat se zákazníky, jaké
produkty a služby budou nabízet, jak je bu-
dou vyrábět a distribuovat,“ říká Martin
Šrůma z Accenture ČR a dodává: „Seg-
mentům značek, které již tento prostor
využívají, dominuje retail. Například firma
Nike zde vloni zpřístupnila svůj Nikeland,
kde si návštěvníci mohou vyzkoušet virtu-
ální verze zboží a také zažít zábavu. A sla-
ví s ním první úspěchy, protože dokázal již
přilákat přes sedm milionů uživatelů.“ 
V současnosti jsou v metaverzu již aktivní
první značky, zejména z módního průmys-
lu, jako jsou Nike, Adidas, Gucci nebo Za-
ra. Pozadu však nezůstává ani Coca Cola,
Red Bull nebo Budweiser. Velmi slibně vy-
padá také nakupování v metaverzním su-
permarketu Walmart. Nákupy probíhají
ve virtuální realitě s následným fyzickým
doručením. 

Nejen virtuální obchody
Tento trend nabízí retailu nejen virtuální
obchody, ale také prostory rozšířené re-
ality, kde mohou zákazníci zkoumat a zaží-
vat produkty způsobem, který zapojuje
smysly a přenáší lidi do nových realit. „Ob-
vykle do tohoto prostoru přistupují lidé po-
mocí sady brýlí pro virtuální realitu připo-
jených k počítači. Firmy takto mohou
v metaverzu velmi intenzivně komunikovat
se zákazníkem, a ještě více pracovat
s tím, jak značka na lidi působí,“ říká spo-
lumajitel módní značky Vuch Martin Kůs.
Jednoznačně nyní vzniká nový trend, kte-
rého se v první fázi chopili silné značky.
„Vidíme, že přední značky zejména z mód-
ního retailu, chytily tuto technologickou
šanci za pačesy a nyní se na ní chystají
stavět další komunikaci se zákazníky, zá-
kaznickou zkušenost a budování toho, jak
je značka vnímána. Co si může značka
přát více než dostat zákazníka do svého
vesmíru,“ Ruslan Skopal, spolumajitel če-
ské značky spodního prádla Styx a dodá-
vá: „Další hráči na trhu budou jistě násle-
dovat, záleží jen na tom, kolik prostředků
do toho budou chtít investovat, protože
jde o velmi nákladnou záležitost.“
Podle studie Accenture Technology Vision
2022 71 % dotázaných vedoucích pra-
covníků je přesvědčeno, že metaverzum
bude pro byznys dobré a 42 % dokonce

tvrdí, že bude „průlomovým“ či „transfor-
mačním“ faktorem. Pro firmy může být
novým způsobem, jak zaujmout zákazníky
a přidat fyzický dotek k online vitrínám
produktů a služeb. 

Nové prostředí pro nakupování
Metaverzum, jako zcela nové prostředí
pro život a nakupování, s sebou pravděpo-
dobně také brzy přinese i nové možnosti
placení digitálními měnami. „Peněženky
v metaverzu budou podobné těm digitál-
ním s tím rozdílem, že budou umět použí-
vat i kryptoměny. Takovou peněženku bude
možné použít jak při nákupech v metaver-
zu, třeba k nákupu virtuálních nemovitostí,
tak i k provádění běžných finančních tran-
sakcí. Navíc bude pravděpodobně umět
i nakupovat a uchovávat unikátní tokeny,
které jsou jakýmsi podílem na vlastnictví
spojeným s předem definovanými výhoda-
mi,“ říká Zuzana Stehlíková z IC Group.
Změní tedy metaverzum způsob, jakým
jsme nyní zvyklí nakupovat? Pravděpodob-
ně ano, ale bude to trvat nejméně deset
let, než se dostatečně přiblíží mainstre-
amu. Agentura Gartner však předpovídá,
že do roku 2026 zde bude 15 % lidí trávit
alespoň hodinu denně. Maloobchodní spo-
lečnosti se tedy musí začít připravovat již
nyní minimálně ve svých dlouhodobých plá-
nech budování IT a vztahu k zákazníkovi.

Retail čeká další vlna technologických inovací

METAVERZUM AKTUÁLNĚ
TÁHNE MÓDNÍ PRŮMYSL
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Aplikace fotoluminiscenčních textilií, textilií
„svítících ve tmě“, patří v současnosti mezi
nejperspektivnější předměty výzkumu a vý-
voje v textilním průmyslu. „Běžně užívané
retroreflexní prvky na oblečení nejsou uži-
tečné pro chodce, kteří se nacházejí mimo
obrazec paprsků světlometů blížícího se vo-
zidla. Pro tyto situace a pro zlepšení viditel-
nosti ve tmě a zvýšení bezpečnosti nositele
v tmavých obdobích dne jsme vyvinuli plete-
niny s fotoluminiscenčními vlastnostmi, te-
dy pleteniny svítící ve tmě po nasvícení den-
ním či umělým světlem,“ říká Zdeněk Kůs,
vedoucí katedry oděvnictví Fakulty textilní
Technické univerzity v Liberci (KOD).
„Vyvinuli jsme prototypy oděvů a doplňků
pro pasivní a aktivní ochranu několika cílo-
vých skupin: profesionální řidiče, dále pro
pracující na silnicích nebo ve skladech,
ale i pro skupinu běžných účastníků silnič-
ního provozu, ať už jsou to chodci, cyklis-
té, nebo třeba lidé na inline bruslích nebo
koloběžkách, kterých v poslední době ra-
zantně přibývá,“ dodává profesor Kůs.
„Na českých silnicích zemřelo minulý rok
90 chodců a 43 cyklistů, další desítky
z nich utrpěly těžké zranění. Především
v podzimním a zimním období se na
těchto tragických nehodách výrazně po-
dílí i zhoršená viditelnost, zhruba 20 %
smrtelných nehod chodců se loni stalo
právě za snížené viditelnosti. Trendem je

navíc rostoucí počet lidí, kteří se aktivně
pohybují po městech a v jejich okolí –
běžci, cyklisté, uživatelé elektrokolobě-
žek. Vítáme proto inovace, které v oděv-
ním průmyslu nabízejí nové prvky zvyšují-
cí viditelnost zranitelných účastníků
a mohou přispět k vyšší bezpečnosti na
silnicích,“ říká vedoucí oddělení BESIP
Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
Na vývoji nových typů pletenin a jejich apli-
kacích spolupracovala katedra s VÚB
a. s. v rámci projektu VIDTEX podpořené-
ho ministerstvem průmyslu a obchodu
v programu TRIO. Vývoj trval tři roky. „Při-
pravujeme uvedení společně vyvinutých
smart textilních výrobků na trh pod svou
obchodní značkou CLEVERTEX. Pod touto
obchodní značkou se již na trhu realizují
i další speciální textilní výrobky například
antistatické ochranné oděvy, nehořlavé

spodní prádlo, outdoorové termoprádlo
a výrobky podporující zdraví,“ říká Miroslav
Tichý ze společnosti VÚB a.s., hlavní řeši-
tel projektu VIDTEX, a dodává: „V rámci
projektu máme užitný vzor na fotoluminis-
cenční pleteninu a funkční vzorek na oděv
s fotoluminiscenčními vlastnostmi.“ 
Pleteniny, které kombinují fotoluminiscenční
vlastnosti a vysoký fyziologický komfort, bu-
dou na českém trhu novinkou. „Jsou vyro-
beny z polyesterových přízí s novou kon-
strukcí, kdy je fotoluminiscenční pigment
vložený přímo do příze a ne jenom na po-
vrch. Pleteniny jsou vyrobeny ve standardní
bílé nebo mentolově zelené barvě. Pleteniny
po absorpci světla vyzařují ve tmě zelené
světlo i několik hodin. Pro zvýšení fyziologic-
kého komfortu jsou použité viskózové příze
s obsahem chitosanu se schopností udržo-
vat vlhkost a s permanentními antimikrobi-
álními vlastnostmi. Vyvinuté pleteniny mají
dobrou odolnost vůči praní, působení světla
a potu, jsou netoxické a zdravotně nezávad-
né, což zaručuje jejich použití v průmyslové
výrobě oděvů,“ přibližuje Katarína Zelová,
členka vývojového týmu z KOD.
Funkční fotoluminiscenční pleteniny nabízí
nové možnosti použití nejen v pracovních
a profesních oděvech s vysokou viditelnos-
tí, ale také ve sportovních či dětských odě-
vech nebo oblečení pro volný čas. Zásad-
ním přínosem je zvýšení viditelnosti, a tím
bezpečnosti na silnicích. 
„Viditelnost prototypů našich oděvů je
v úplné tmě na vzdálenost 150 metrů
a další výhodou fotoluminiscenčních plete-
nin je to, že nepotřebují napájení ani svě-
telný zdroj ze světlometů automobilu,“ říká
Antonín Havelka, další člen vývojového tý-
mu z KOD. Svítící pleteniny naši vědci také
zkombinovali s prvky aktivní signalizace po-
mocí LED diod. „Aplikovali jsme je do pra-
covní vesty a vesty pro profesionální řidiče.
Kdo takovou vestu oblékne, je vidět až na
200 metrů za tmy nebo při snížené viditel-
nosti,“ dodává docent Havelka. 

Radek Pirkl, TUL Liberec
Foto: archiv TUL

Spolupráce technické univerzity v Liberci a VÚB a.s.

SMART TEXTILIE 
PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST
Liberec – Chodci, koloběžkáři, cyklisté... Na silnicích jich přibývá a přibývá i nehod
těchto účastníků silničního provozu, protože nejsou na silnici vždy dobře vidět. Ka-
tedra oděvnictví Technické univerzity v Liberci spolu s akciovou společností VÚB
vyvinuly prototypy oděvů a doplňků s fotoluminiscenčními a retroreflexními vlast-
nostmi, které výrazně zvyšují viditelnost v provozu.
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Brno – V Libereckém kraji jde
o „známou firmu“ – prádelna Kou-
delka a syn s.r.o. působí v Liberci
již více než 30 let. Nabízí své služ-
by široké škále organizací
a v omezené šíři i veřejnosti.
Prádlo vyprané v této prádelně
naleznete v penzionech, hotelech,
restauracích i ubytovnách. Své
zkušenosti získala tato prádelna
i na unikátních zakázkách, jako je
například praní prádla pro spor-

tovní události (mistrovství světa pořádané v Liberci, nebo
různá sportovní utkání). 

Prádelna Koudelka zaměstnává 20 stálých pracovníků a nára-
zově, podle potřeby i agenturní zaměstnance, kteří vykrývají
období mimořádného zájmu o jejich služby. Firma investuje
průběžně do strojového vybavení, aby udržovala technologický
krok s dobou, ale také zamezila plýtvání v energeticky nároč-
ném provozu. 
V letošním roce prošla prádelna pravidelnou kontrolou pracího
procesu podle OS 80-04 Praní – Hodnocení kvality praní – Vliv
praní na textilie. Prádelna tak prokázala nezávislým hodnoce-
ním, že péče poskytovaná prádlu v jejich provozu je šetrná a ne-
má negativní vliv na životnost a dlouhodobou užitnost textilu.
Opětovně tedy tato prádelna prokázala, že její služby splňují po-
žadavky zákazníků, ale jsou taktéž potvrzeny nezávislou zkušební
laboratoří Textilního zkušebního ústavu. Tímto také splnila prá-
delna požadavky pro obhájení značky kvality QZ – Zaručená kva-
lita, kterou prádelna obdržela poprvé již v roce 2010. 
Slavnostní předávání značky QZ – Zaručená kvalita proběhlo
na Ministerstvu průmyslu a obchodu 12. října 2022 v rámci
Dne s Českou kvalitou. V tento den přebíralo současně s pa-

nem Koudelkou ještě dalších 13 držitelů značku kvality pro růz-
né výrobky či služby. Ocenění převzal pan Koudelka z rukou pa-
na Libora Dupala, předsedy řídícího výboru programu Česká
kvalita, který vyjádřil své nadšení následujícími slovy: „Věřím,
že dnešní slavnostní den a další propagační akce, které budou
v příštích týdnech a měsících následovat, zviditelní téma kvality
a napomohou ke zvyšování vnímání značek kvality přijatých do
Národního programu, jak mezi spotřebiteli, tak mezi výrobci
a poskytovateli služeb, včetně malých a středních podniků.“
Pan Ondřej Koudelka, který ocenění převzal, vyjádřil své potě-
šení následovně: „Značka QZ – Zaručená kvalita je pro nás
jasným důkazem kvality našich služeb. Je pro nás i výhodou
a pro zákazníky argumentem, proč využívat našich služeb.
Jsme rádi, že jsme opětovně prokázali, že odvádíme poctivou
práci.“
Značku QZ – Zaručená kvalita uděluje
textilním výrobkům a souvisejícím služ-
bám SOTEX GINETEX CZ, který je
správcem této značky. Značku kvality
nyní využívá zhruba třicítka organizací
z textilního a prádelenského oboru. Více
informací naleznete na www.sotex.cz.

Text a foto: SOTEX

inzerce

Značku QZ – Zaručená kvalita získala firma:

PRÁDELNA KOUDELKA
A SYN S.R.O.

Text k foto: Ocenění přebral pan Ondřej Koudelka (druhý
zleva) z rukou pana Libora Dupala (úplně vpravo), předsedy
řídicího výboru programu Česká kvalita. Přítomni dále byli
(zleva) Eduard Muřický, náměstek MPO a současně
předseda Rady kvality, Pavel Vinkler, první místopředseda
Rady kvality (druhý zprava).



Svět textilu & obuvi Zprávy

listopad – prosinec 2022

38

VYDAVATEL:
Terence Agency s.r.o.
IČ: 04097114  DIČ: CZ04097114
www.textil-obuv.cz

ADRESA:
Těšnov 5, 110 00  Praha 1

ŠÉFREDAKTOR:
PhDr. Michal Korol
tel.: +420 606 946 773
e-mail: korol@textil-obuv.cz

REDAKCE A SPOLUPRACOVNÍCI:
Dr. Josef Adamíček, Sandra Friebová, 
Rebeka Heimlich Monhartová
e-mail: redakce@textil-obuv.cz

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ – PŘÍJEM INZERCE:
■ Jarka Chudá
tel.: +420 776 591 940
e-mail: chuda@1prg.cz

■ Sandra Friebová
tel.: +420 739 949 681
e-mail: redakce@textil-obuv,cz

PŘÍJEM INZERCE – ZAHRANIČÍ:
Janie Durand
tel.: 0033 (6) 11 72 90 19
e-mail: jdk@jdurand.me

PŘEDPLATNÉ:
Předplatné zajišťuje jménem vydavatele společnost SEND
Předplatné, Ve Žlíbku 1800/77, hala A3,
193 00  Praha 9-Horní Počernice
tel.: 225 985 225, 777 333 370
e-mail: send@send.cz
www.send.cz/svetobuvi
Roční předplatné (6 vydání): 390 Kč + DPH

FOTOGRAFIE:
redakce, SAMphoto.cz/©PurestockX, SXC, studio raf

AUTORIZACE:
MK ČR E 19806, povoleno Ministerstvem kultury ČR
ISSN 2336-7806

Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí.
Za věcnou správnost textů a obsah článků odpovídají autoři.
Texty označené zkratkou PR jsou komerčním sdělením, 
za text a obsah inzerátů odpovídají zadavatelé. Zveřejněné
příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. Publikování
nebo šíření jakéhokoli materiálu z časopisu či internetového
zpravodajství bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.
Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit 
na internetu.

Toto vydání vyšlo 12. prosince 2022

Spolupracujeme s:

Kreativ – edice Podzim

ZASTOUPENA BYLA I MÓDA

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str. 2), ATOK (str. 4), ČOKA (str. 5), ETKA (str. 7), Módní návr-
hářka Denisa Adolfová (str. 20–21), Textilní klastr Clutex (str. 24–25),
SOTEX GINETEX CZ (str. 37).

Vaše podněty jsou pro nás cenné, mimo jiné i jako zdroj inspirace
pro naše články. 

Pokud i vy máte co říci ostatním lidem z textilní, oděvní či obuvnické
branže, pošlete nám vzkaz či dotaz na e-mail: redakce@textil-obuv.cz
Rádi ho zveřejníme.

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

V minulém vydání časopisu Svět textilu & obuvi mne zaujal článek o post -
covidovém návratu každoroční soutěže o Cenu Nadace Jana Pivečky.
Jde o akci, organizovanou Nadací Jana Pivečky ve spolupráci s Českou
obuvnickou a kožedělnou asociací a Veletrhy Brno, která je určena pro
studenty středních, vyšších a vysokých škol a také mladé designéry
z obuvnického oboru. Osobně si myslím, že pořádání takovýchto soutěží
je opravdu dobrý počin, zvláště v době, kdy obor obuvnictví u nás neza-
žívá právě skvělé časy. Byli jsme dříve obuvnická velmoc, dnes u nás na-
jdeme jen zbytky kdysi velkého impéria. O to více nás pak může těšit, že
stále ještě existují mladí lidé, kteří mají zájem o tento obor. 
Já jsem kdysi pracovala v obchodě s obuví, a tak vím, jak náročné je vy-
robit (a také prodat) kvalitní obuv. V článku jsem se dočetla, že se do
tohoto ročníku soutěže o Cenu Nadace Jana Pivečky přihlásilo celkem
26 studentů! To je pro mne záruka, že obuvnický obor u nás stále ještě
má naději do budoucna. Moje velké poděkování organizátorům!

Vladimíra M., Praha

sf Ostrava – Fanynky a fanoušci kreativity, tvoření a módy se se-
tkali v pátek a sobotu 11. a 12. listopadu v areálu ostravského 
výstaviště Černá louka. O zájmu tvořit, ale i nakupovat hotové vý-
robky svědčí krásné číslo návštěvnosti, které čítá celkově téměř
6 000 lidí.

Na Kreativu bylo mož-
né vytvořit si například
papírovou vánoční
ozdobu a další, byly zde
k zakoupení knihy s tipy
na tvoření pro inspira-
ci. Prezentovaly se zde
firmy prodávající nej-
různější korálky, po-
můcky a další polotova-
ry pro kreativní tvoření.
Nechyběly firmy prodá-
vající látky i šicí stroje.
Nabídka módního sorti-

mentu k okamžitému zakoupení, jako dámské a dětské módy, obsahova-
la širokou škálu zpracování produktů v rozličných střizích, barvách, ma-
teriálech i tvarech. Přítomné zaujal i stánek chráněné dílny Puntik, kde
bylo možné zhlédnout výrobky osob s omezenou pracovní schopností,
mezi nimiž například módní doplňky, kufry, věnce a další, které limitují ur-
čité zdravotní neduhy a následky úrazů. Mnoho jejich prezentovaných
produktů je vytvořeno z džínoviny a často vyšíváno také stuhou. 
Utkané šály Dorotou Kubešovou už na první pohled vypadaly kvalitně
a jejich následný omak dojem jen utvrdil. Na Kreativu na návštěvníky
dýchla také vánoční atmosféra z hotových výrobků jako dřevěné betlémy,
adventní a vánoční svícny.
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