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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
právě jste se začetli do letošního druhého
vydání odborného časopisu Svět textilu
& obuvi. V tom prvním jsme vás mj. zvali na
největší událost tuzemské veletržní sezony
v prvním pololetí – na veletrhy STYL a KABO
do Brna. Nyní tyto veletrhy máme za sebou. A nutno dodat, že úspěšně. STYL
i KABO si stále drží svoji pozici mezi evropskými veletrhy svého druhu. Ba co více:
Stále stoupá podíl zahraničních vystavovatelů, a tak se tyto veletrhy i nadále internacionalizují. Více se dočtete na straně 26
tohoto vydání.
V módní sekci časopisu vás pravidelně seznamujeme s módními trendy nadcházející
sezony. Nejinak je tomu i dnes. Na stranách 8 –13 se dozvíte, jaké trendy pro letošní léto připravili pro své odběratele přední zahraniční výrobci dámských a pánských
oděvů, na stranách 16 –19 pak sportovního

oblečení a obuvi. Na stranách 20 –21 se
můžete seznámit s novinkami v textilní galanterii.
Na zmíněných veletrzích STYL a KABO v Brně
byly v únoru předány rovněž dvě prestižní
ceny Osobnost roku. Za tímto oceněním
stojí náš časopis ve spolupráci s profesními
organizacemi: Asociací textilního, oděvného
a kožedělného průmyslu a Českou obuvnickou a kožedělnou asociací. Ti všichni – za
účinné podpory Veletrhů Brno a.s. – vybírají
osobnosti z řad textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Odborná porota pak vybere ty nejlepší. Kdo tuto cenu letos převzal? O tom se dočtete na stranách 32–35
tohoto vydání.
Přeji vám ničím nerušené čtení.

Michal Korol,
šéfredaktor
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Veletrh CPM Moskva

Foto: CPM

ZÁJEM O KOLEKCE

Moskva – 32. veletrh CPM Moskva se uskutečnil ve dnech 25.–28. února 2019 na moskevském výstavišti Expocentre. Pořadatelé byli spokojeni: Veletrh zaujal plochu 50 000 m2,
svoje kolekce pro podzim/zimu 2019/20 na něm představilo 1 400 módních značek
z 35 zemí světa.
Celkový počet návštěvníků dosáhl 22 000! Pro
srovnání – na veletrhy STYL a KABO v Brně zavítalo letos v únoru 5 000 návštěvníků. Silné
zastoupení měli především vystavovatelé
z Evropy: Nejvíce značek bylo z Německa
(300), následovalo Turecko (160), Itálie (130)
a Francie (50). Velkým kontingentem vystavo-

vatelů se překvapivě představilo i Polsko; na
moskevském veletrhu bylo 25 módních značek z této země. „Celkově vzato, zpětná vazba
pro vystavovatele byla velmi úspěšná. Mezi
návštěvníky nás obzvláště potěšili ti noví, kteří
si našli cestu k nám na veletrh,“ říká Christian
Kasch, projektový ředitel veletrhu CPM.

V oblasti CPM & Beach, která měla svou vlastní show, se představilo s kolekcemi spodního
prádla a plavek 144 značek z 25 zemí. Novým
doplňkem tohoto segmentu je CPM & Beach
Fabric, které prezentuje širokou škálu materiálů a galanterie pro výrobu spodního prádla
a plážových oděvů. Úspěšný byl i modul CPM
Premium a CPM módní doplňky a obuv.
Veletrh měl i bohatý doprovodný program,
který zahrnoval módní přehlídky, semináře
a setkání. Příští veletrh CPM se bude konat
ve dnech 3.–6. září 2019 v Moskvě.

Obchodní dům Bílá labuť

SLAVÍ OSMDESÁTINY
Praha – 80. „narozeniny“ oslavil 19. března letošního roku obchodní dům Bílá labuť
v Praze. Od roku 1939 je v nepřetržitém
provozu, a i proto nedávno přivítal 400miliontého zákazníka.
Jak uvádí Wikipedie, Bílá labuť byla
v době svého otevření největším
a nejmodernějším obchodním domem ve střední a východní Evropě.
V místě obchodního domu kdysi
stávaly budovy zájezdního hostince
a pivovaru, které byly pojmenovány
po jedněch z dřívějších majitelů
U Podušků. Postupem času byly tyto budovy s hostincem přejmenovány na hostinec U Bílé labutě, neboť
hostinec měl ve znamení na průčelí
fasády sošku labutě.
Tyto budovy U Bílé labutě koupil ve
30. letech minulého století spolumajitel obchodního domu Brouk a Babka v Praze na Letné, podnikatel Jaroslav Brouk. Starý hostinec a pivovar nechal zbořit a na jejich místě
postavil těsně před druhou světovou
válkou obchodní palác, kterému dal
jméno Bílá labuť. Tento funkcionalistický obchodní palác byl postaven
podle plánů architektů Josefa Kittricha a Josefa Hrubého. (Vzorem byla
liberecká realizace obchodního do-
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mu Brouk + Babka architekta Jana Gillara z let
1935–1936; v Bílé labuti byl Gillar autorem
interiérů.) Obchodní dům měl obestavěnou výměru zhruba 72 000 m3 a celkovou půdorysnou plochu kolem 22 000 m2.

Foto: Svět textilu & obuvi

Od samého počátku realizace tohoto podnikatelského záměru bylo snahou majitele i architektů postavit obchodní dům, který svými parametry, technickým pojetím a architekturou
snese srovnání s nejvýznamnějšími západoevropskými obchodními domy, jako
byly Wertheim a Karstadt v Berlíně
a De Bijenkorf v Rotterdamu. Senzací bylo také umístění pohyblivého
schodiště (eskalátoru) z přízemí do
prvního patra, neboť šlo o první pohyblivé schodiště ve střední Evropě
umístěné uvnitř objektu. Toto pohyblivé schodiště mělo dopravní kapacitu 4 000 osob za hodinu.
Mezi technické vymoženosti patřily
také pneumatické pokladny s 32
sběrnými stanicemi na prodejnách, které byly vzájemně propojeny speciálním potrubním systémem s ústřední pokladnou. V objektu bylo instalováno ústřední zářivé topení Crittall, které současně
v letním období zajistilo chlazení
pláště objektu vodou čerpanou
z vlastních studní. Odpadky byly
sváděny skluzem z každého patra
přímo na dvůr. V obchodním domě
bylo zaměstnáno 500 osob a denní návštěvnost obchodního domu
se pohybovala mezi 20 000 až
30 000 osob.
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Výstava Elegance

VÍCE NEŽ 100 VYSTAVOVATELŮ

Na výstavě se představí výrobci, dovozci i prodejci z oboru konfekce, textilu, spodního prádla, kožené konfekce i kožené galanterie. Každým rokem se na výstavě sejde přes sto vystavovatelů. Vedle textilu a prádla zde najdete
oblíbené stánky s bižuterií a kosmetikou. Od
11. do 14. 4. budou moci návštěvníci výsta-

viště v Lysé nad Labem shlédnout módní přehlídky, soutěže studentů a odborné besedy,
které vkusně doplní příjemnou atmosféru výstavy. Součástí výstavy je i soutěž mladých
módních tvůrců Avantgarda 2019, která bude ve stylu hippies. Ve čtvrtek 11. 4. se utká
více než stovka studentů v soutěži oděvních
oborů z tradičních i netradičních materiálů. Ty
nejlepší studentské práce tradičně vyberou
přední módní návrháři a stylisté. V pátek 12. 4.
bude patřit soutěžím mladých kadeřnic a vizážistů. Více na www.vll.cz.

Foto: archiv Elegance

Lysá nad Labem – Výstava Elegance se po
čtyřiadvacáté zahalí do tajů módy, koženého zboží, obuvi, bižuterie, kosmetiky
a módních doplňků.

Blok přednášek a přehlídka studentské tvorby

FASHION POINT 2019
sf Zlín – Letošní blok přednášek a následná módní přehlídka studentské tvorby se
odehrála koncem února v prostorách Baťova Institutu ve Zlíně. Den věnovaný módě
započal přednáškami. První měl Filip Vaculík ze Salonu č.4 na téma Krejčovská výroba na vzestupu, následovala přednáška
Anny Janské na téma Od biologie k módě.

a také 90 % Čechů přisuzuje větší celkový
úspěch lidem, když jsou lépe oblečení. O důležitosti přítomnosti zdravého rozumu v marketingu povídal Daniel Klíma z Queens, LAB24
na téma Fashion Bussiness. Přednáškovou

Odpolední blok přednášek začala Andrea Burgerová z firmy Zoot na téma PR a Fashion Report Zoot, v níž se zmínila o průzkumu nákupního chování Čechů a Slováků. Z průzkumu
mi.j. vyplívá, že lidé, kteří se příliš nezajímají
o módu, se inspirují v kamenných obchodech,

Foto: Adam Mráček

část dne uzavřela Vanda Janda na téma Z blogerky módní návrhářkou, jež zmínila známý
fakt, že je potřeba dělat věci s hloubkou a spojit se s lidmi a firmami, nedělat v podnikání vše
sám a poučit se ze svých chyb. Své kolekce
v rámci přehlídky večer toho dne představily
Nicol Ševčíková, Kristýna Bánovská, Lucie Jašková, Lenka Hanzáková a Liudmyla Lotokovska. Upoutala kolekce Kristíny Bánovské s názvem NO9, jenž je inspirovaná revolucionářkou
Coco Chanel a autorka se v ní snažila uchopit
typické znaky pro Coco, a také pro ni samotnou. Výsledkem je tudíž kombinace elegance,
jednoduchosti s netradičními střihy a různými
oděvními modelacemi.

Re-Hats

UDRŽITELNÉ MATERIÁLY

Foto: Re-hats

Berlín – Mladá berlínská značka Re-Hats
zaměřující se na udržitelnost a recyklování přináší svěží vítr do německého kloboučnického průmyslu. Svou první kolekci
Coffe2Go vytvořila z použitých jutových
kávových pytlů, zatímco ve své nové kolekci se zaměřuje na recyklované montérky.
Využívá i nové zbytky z textilní výroby, které by jinak skončily na skládce.
Upcykling je její filozofií. „Každý rok se v Německu vyřadí miliony pracovních oděvů, přestože jsou jen málo opotřebované. Z hrubých,
trvanlivých tkanin jsme navrhli celou sérii téměř nezničitelných klobouků a čepic. Ať už
jsou to baseballové čepice s křiklavě oranžo-

vým kšiltem nebo originální cestovní klobouky
se stylovými švy. Každá pokrývka hlavy odráží
svou původní historii a stává se osobním unikátním kouskem,“ vysvětluje Stanislaus Teichmann, šéf značky. „Jako stylové detaily zůstávají na čepicích uchovány švy, knoflíky a kapsy,
které patří k historii původního oblečení.“
Kolekce zahrnuje devět modelů klobouků
a čepic vždy ve třech barevných kombinacích. Charakteristické modré tóny montérek
se kombinují s akcentními tkaninami v signálních barvách. Čepice se vyrábějí v jedné polské kloboučnické manufaktuře. Prodej nové
kolekce začal v rámci crowdfundingové kampaně od 5. března do 8. dubna na www.rehats.com/crowd.
inzerce
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Tržby textilního maloobchodu v ČR za leden a únor 2019

ROK ZAČAL DOBŘE
mk Praha – Ve stejném kvapíku, jako končil loňský rok, začíná pro český textilní
maloobchod ten letošní. V lednu a únoru
se tržby maloobchodu shodně vyšplhaly
o 4 %! Je to sice o polovinu méně, než
dokázaly leden a únor 2018 (shodně
+8 %), ale i tak je to slušný rozjezd.
Vyplynulo to z údajů, které nám poskytují členové test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi.
Máme pravidelné hlášení od více než stovky
obchodníků z naší branže. Výše tržeb zveřejňujeme anonymně a vždy v porovnání se stejným měsícem předcházejícího roku. Pokud
budete mít zájem připojit se a rozšířit tak řady našeho test-klubu, budeme rádi. Stačí jen
napsat na adresu: redakce@textil-obuv.cz.

Leden: dobrý rozjezd
Leden nepatří v textilním maloobchodě k těm
silným měsícům. Zákazníci jsou přece jen poněkud vyčerpaní (hlavně finančně) po náročném prosinci, do jehož tržeb se kladně promítají vánoční dárky. Nicméně i zde najdeme vý-

Tržby textilního maloobchodu v ČR v lednu a únoru 2019
(v porovnání se stejným obdobím roku 2018)

Zdroj: Svět textilu & obuvi

Únor: jízda pokračuje

hody: řada dárců totiž místo dárků dává pod
stromeček peníze. A to je příležitost, jak si textilní maloobchod může v lednu přijít na své. „Také finanční poukázky, které jsme v prosinci prodali, hrají v lednových tržbách poměrně významnou roli,“ říká vedoucí maloobchodní sítě,
která má řadu prodejen v Praze, ale i v jiných
městech republiky. Dobře se prodávalo i sportovní oblečení, především pro lyžařské sporty.
„Takovou tržbu jsme už dlouho neměli,“ pochlubila se vedoucí obchodu se sportovním vybavením v Olomouci. Na tržbách je vidět, že lidé mají peníze a jsou ochotni je utrácet. To je hlavní
téma většiny zpráv od členů našeho test-klubu.
Nakonec leden skončil s nárůstem tržeb +4 %.

Také v únoru se dobře prodávalo sportovní
ošacení. Kromě toho ale i pánská separátní
saka a kalhoty, dámské svetry a halenky.
A také jiné zboží: „Zaznamenali jsme slušný
zájem o naše džínové zboží,“ napsala nám
majitelka obchodu z Ústí nad Labem.
Podobně psala i většina ostatních respondentů. A protože tržby rostly i velkým oděvním řetězcům a hlavně internetovému obchodu, zdá se, že obchodníci z naší branže
letos rozjeli svůj byznys více než dobře. Jak
dopadlo první čtvrtletí letošního roku se
dočtete v příštím vydání Světa textilu
& obuvi.

Michal Marek

BOŘÍ SPOLEČENSKÁ TABU
je zaměřena na sexuální odlišnosti. I zde bylo
jasné, že mu odvaha nechybí. Vytvořil modely
jako růžové krátké kalhoty, krátké kalhoty ve
velbloudí hnědé ze sametu, celé soupravy v růžové barvě, ale i bílé. Unisexová řada zahrnuje
sofistikované střihy, dramatickou hru brokátů,
saténů, designové prvky jako pruhy, tartan, inspirace župany a kimony, tudíž z těchto modelů sálá pohodlnost, jenž nabízí svým nositelům.
Během představení této řady zazpívala Eliška
Rusková. Výtěžek z celého večera se Michal
Marek rozhodl věnovat obecně prospěšné
společnosti Bona, která se zabývá pomocí lidem s psychickým onemocněním a s jejich začleněním do běžného života.

sf Praha – Nová kolekce mladého a úspěšného módního návrháře Michala Marka
s názvem 24/7-365/days-4ever byla
představena 21. března v industriálních
prostorách bývalé pražské továrny Pragovka. Aktuální kolekce se skládá ze tří zcela
odlišných řad unisexové, dámské a pánské.

Foto: Anatole Torbin

Dámským modelům vdechl Michal Marek
vzdušnost, respekt ke křivkám ženské postavy,
důraz na detail v podobě zvýraznění pasu zlatými aplikacemi, zajímavého řešení střihů v zadní části modelů, jež jim dodávají punc zajímavosti. K vidění zde bylo mnoho modelů nádherného propracování a v bílé barvě. Pánská řada

Vicunha Textil

NOVÁ KOLEKCE EKO DENIMU

Guru denimu Goldschmied za posledních
40 let své kariéry významně přispěl k tomu,
aby se džíny staly v módě nepostradatelné.
Založil firmu Diesel, pomáhal při zakládání
dalších firem jako je Replay, Goldie, Evisu
a Rivet, dále založil společnosti Gold E, AG
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Adriano Goldschmied, Goldsign a A Cynetic, indigo atletickou značku. Jeho zaujetí
denimem však pokračuje dál. Ve spolupráci
se společností Vicunha vyvinul denim, při jehož produkci se ušetří až 95 % vody
a 90 % chemikálií. Vyrábí se z recyklované-

Foto: Vicunha Textil

Praha – Udržitelnost a sociální zodpovědnost patří již desetiletí k filozofii brazilského
gigantu Vicunha Textil specializovaného na
denim. S objemem produkce přes 20 mil.
metrů džínoviny za měsíc patří nejen k největším výrobcům v Jižní Americe, ale i v celosvětovém srovnání. Pro vývoj nové eko řady Absolut Eco pro sezonu jaro a léto
2020 získala firma Adriana Goldschmieda.

ho denimu, takže dodatečné barvení je zbytečné. Zvláštního charakteru tkaniny se dosáhne výlučně indigem původního materiálu, který se rozřeže a následně zpracuje
v novou tkaninu. Denim Absolut Eco má autentický a unikátní vzhled a je inovativní alternativou pro zpětné využívání denimového
odpadu bez dalšího barvení.
Produkty z linie Absolut Eco jsou jen málo
oprané nebo vůbec ne. Mohou se rovnou využít v konfekci bez potřeby použití dalších
chemikálií. Linie Absolut Eco zahrnuje dva
produkty ze stoprocentní bavlny: Pine 11oz
a Morus11,3 oz, které zaručují autentický
džínový vzhled, a jeden strečový denim Agar
10,3 oz, který má podíl 30 % elastanu.
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ASICS Metaride

RADIKÁLNÍ NOVINKA V BĚŽECKÉ OBUVI

Cílem bylo vyrobit lehčí obuv, zefektivnit běh
na delší vzdálenosti a snížit únavu běžců.
Přes dva roky vyvíjel tým japonských vědců
a designérů novou technologii, aby minimalizoval amplitudu pohybu, kde se nejvíc spotřebovává energie – v kotníku. Vědecká studie
ukazuje, že speciální konstrukce může snížit
ztráty energie v oblasti kotníku až o pětinu,
což zejména na dlouhé vzdálenosti vede k výraznému zvýšení účinnosti a snížení únavy.
Klíčem k efektivnějšímu průběhu pohybu bylo
vyvinutí nové revoluční technologie Guidesole, která se aplikovala na precizně předtvarované podešvi. Posouvá tělesnou hmotnost
dopředu, navozuje pocit bezproblémového
odvalování a umožňuje běžcům běžet delší
dobu bez únavy.

Foto: ASICS Metaride

Neuss – ASICS, japonský výrobce sportovního vybavení a specialista na running,
uvedl koncem února na trh běžecké obuvi
nový model Metaride, který vychází z úplně
nové technologie. Je to jedna z nejvýznamnějších inovací posledního desetiletí.

První odezvy sportovců a zkušebních běžců
ukázaly, že Metaride už změnil způsob jejich tréninku, běhu a relaxace. Znamená
začátek nové éry. Běžci mohou testovat
Metaride v kombinaci s výzvou Win the
Long Run, která bude brzy dostupná v aplikaci RunKeeper. K nabídce patří série

pěti nových cvičení, které přinášejí změnu
do běžeckých tréninků a zlepšují výkonnost
a vytrvalost. Program by měl motivovat
uživatele k dosažení nové úrovně výkonu.
Metaride je v prodeji v limitované edici od
28. února za 250 eur v maloobchodních
prodejnách a e-shopu ASICS.

Pepe Jeans London GmbH

NOVÁ KAMPAŇ VE SPOLUPRÁCI S DUOU LIPOU
Londýn – Pepe Jeans, legendární britská džínová značka, oznámila nové partnerství se
zpěvačkou a modelkou albánského původu Duou Lipou. Dua Lipa se stala hlavní tváří kampaně Pepe Jeans pro jaro a léto 2019. Kampaň sama o sobě je oslavou dědictví Pepe
Jeans, která v roce 1973 jako jedna z prvních britských značek vnesla do světa denimu
svou vlastní módní perspektivu. Dua Lipa na černobílých fotografiích v klasických džínových kouscích zdůrazňuje přirozenou krásu, sílu a nadčasový výraz džínové značky.
23letá Dua Lipa vzala svět hudby útokem
a stala se módní ikonou pro miliony fanoušků. Po natočení debutového alba Dua Lipa
v roce 2017 byla nominována v pěti katego-

Foto: Pepe Jeans & Lipa © Pepe Jeans London Gmb/David Sims

riích na cenu Brit Awards 2018. Stala se
první ženou, která obdržela tolik nominací.
V posledních dvou letech láme další rekordy,
například video k jejímu hitu New Rules,
shlédlo na youtube přes miliardu sledujících.
Dua Lipa a Pepe Jeans k sobě skvěle ladí,
jsou symbolem svébytného britského stylu.
„Dua Lipa je jednou z nejrychleji rostoucích
hvězd na světě a má styl, který dokonale ladí
s DNA značky Pepe Jeans,“ sdělil Mark
Blenkinsop. „Toto partnerství představuje
pro značku Pepe Jeans nový milník, jak posílit přítomnost značky v Evropě a usilovat
o strategický růst na nových trzích.“
Značka Pepe Jeans London vznikla v roce
1973 na legendární Portobello road v Londýně. Dnes pokračuje ve své původní mantře
a slibu, že bude vytvářet nejvíce vzrušující
džínovou módu na světě.
inzerce
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Dámská móda pro léto 2019

STYLOVÉ ZLOMY
A BAREVNÉ AKCENTY
js Praha – Letní kolekce se představují v rozmanitých stylech, v pestrých i tlumených barvách, subtilní exotice
a smyslnosti a umožňují tak individuální interpretace
vlastního stylu. K tomu přispívají hedvábně lehké materiály, intenzivní barvy, exotické tisky, jemné krajky
a hravé výšivky, stejně jako dlouhé splývavé siluety,
které lehce kopírují křivky postavy. Různé odstíny
modré se doplňují čistými barvami a tropickými vzory. Krajky a tylové sukně se kombinují s předimenzovanými mikinami s kapucí do promyšlených stylových
zlomů. Jemné letní pleteniny doplňují široké kalhotové sukně culotte. Důležitá je radost z mixování stylů,
které může být ještě extrémnější než dřív.

Letní módu určují dva protipóly: na jedné straně klidný, čistý, elegantní, moderní a pěstěný,
na druhé straně křiklavý, mladistvý, kreativní,
efektní až lehce kýčovitý. Tradiční se interpretuje sportovně a vytváří nové siluety. Sportovnost a ženskost se vzájemně nevylučují. Stylové zlomy a barevné akcenty navozují žádoucí
napětí a moderní vzhled. Nápadná je zářivá
až křiklavá barevnost, jak v uni, tak ve výrazných tiscích. V trendu je modrá, žlutá, růžová pink, červená, zelená, tyrkysová a bílá. Aktuální jsou také kontrasty černé a bílé, zejména na širokých proužkovaných kalhotách nebo
šatech. Protikladem jsou tlumené pastelové
tóny a přírodní odstíny od bílé po béžovou,
které vyniknou na redukovaných a částečně
i předimenzovaných tvarech. Velkým námětem léta jsou florální dezény, ať už ve formě

Blue
Seven

8

Fransa

aplikací, nebo potisků. Objevují se od hýřivých
motivů květin a listů až po tropické kapradiny
a palmové listy. Přidávají se grafické motivy,
proužky, kára, puntíky a zvířecí potisky.
Vlivy athleisure zůstávají stále silné, jsou
však rafinovanější a působí pěstěnějším dojmem. Prvky sportswearu se spojují s romanticky hravými střihy. Siluetu se štíhlým
pasem zdůrazní pásek nebo efekt zavinování. Ramenní partie zůstává měkce zvýrazněná výstřihem nebo naopak zcela odhalená.
Must-have léta jsou šaty, ať už vzorované
proužky, květinovými nebo geometrickými potisky. Módní jsou také jednobarevné košilové
šaty v měkce splývavé linii A, v midi a maxi
délkách. Kalhoty mohou být i v nápadnějších
barvách, se sportovními dekorativními prvky.
Nabízejí se od joggingových s lampasy přes
pyžamové s nápadnými květinovými tisky, ležérní slimky s prvky cargo a nýty až po chinos v nových pastelových barvách. Vracejí
se také cyklistické kalhoty, Capri kalhoty a 7/8
modely s pestrými tropickými vzory. Vyniknou v kombinaci se zkráceným topem
a blejzrem nebo bílou halenkou. Halenky jsou
dalším favoritem léta. Zdobí je barevné potisky, rýšky a volánky. Také jemné strukturní
pleteniny s lehce metalickými efekty, předimenzované hrubě pletené pulovry z lehounkých objemných přízí, v jemných barvách
a s příčnými proužky jsou důležitým námětem. Nabídku završují ležérní lněné svetry
a sportovní oversized mikiny.
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SEA BREEZE

Gerry Weber

Luisa Cerano

Elena Miro

Alberto

Brax

Prostý námět inspirovaný námořnickým stylem s chladivými lněnými a směsovými materiály. Svěží
proužky v modré a bílé spolu s akcenty pink, žluté nebo červené
evokují letní prázdninovou atmosféru. Proužky se objevují ve
všech možných variantách, od nenápadných úzkých až po výrazné
široké pruhy. Objevují se jak na
kalhotách, tak tričkách nebo halenkách. Široké splývavé kalhoty
konkurují slim džínům, tréninkovým a cargo kalhotám.

Taifun

Luisa
Viola

Oui

Marc Cain

Lena Hoschek

EXOTIC DREAM
Námět inspirovaný džunglí a tropickým podrostem. Alternativou
k exotickým květům jsou palmové
listy a motivy kapradin, které vyniknou na bílé i tmavé půdě. Tropické tisky se kombinují se zvířecími dezény, přidávají se multikolorní proužky inspirované Afrikou
a plakativní motivy exotického ovoce, papoušků a plameňáků. Převažují výrazné tóny zelené, oranžovočervené a letní žluté. Výšivky
a aplikace oživují trička a topy.
Laurel
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Laurel

SHADES
OF SUMMER
Paleta svítivých až křiklavých
letních barev dosahuje od bílé,
žluté, oranžové přes pink, červenou, papájovou až po intenzivní odstíny modré a zelené.
Barvy podtrhují extravagantní
vzhled kalhot, sukní, šatů a kabátků. Žlutá se v létě prosazuje
ještě víc, než na jaře, ať už
v total looku nebo jako akcent,
třeba na doplňcích.
Gerry Weber

Laurel

Marc
Cain

Luisa Viola

Sportalm

Laurel
Cinque

B.Young

Blue Seven

SENSITIVE CITY

Cream

Městský námět s luxusním nádechem. Ležérní a zároveň femininní výraz se spojuje v cool
stylových směsicích. Hravé femininní detaily, lehounké transparentní materiály a zpracování
rafinovaně kontrastují se sportovně funkční strohostí. Základem jsou krémové, pleťové
a šedé nuance, přidávají se jemné pastelové tóny šalvěje, kurkumy a korálů. Nové akcenty navozují chladné metalické odstíny
a tekutě působící povrch.
Foto: Mercedes Benz Fashion Week, archiv firem
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Pánská móda pro léto 2019

LEHKOST A UVOLNĚNÝ
SPORTOVNÍ LOOK
js Praha – Hranice mezi byznys a casual
módou se nadále stírají a dlouhodobě určují trendy pánské módy. Oblíbeným letním námětem je cestování po světě, které
se odráží v pohodlném oblečení. Styl moderního muže charakterizuje výraz současné elegance a uvolněné pohody, zdůrazňující souhru neformálních autentických prvků s módními akcenty. Pánské
kolekce se inspirují streetwearem, workwearem, opět se objevují retro vlivy.

Také letní pánská móda je barevnější, škála
barev zahrnuje modrou přes mátovou a královskou modrou až po tmavou modrou, bílé
a přírodní odstíny od světlé pískové po khaki,
akcenty růžové, oranžové, červené a zelené.
U materiálů je vedle lehkosti a vzdušnosti
důležitá také funkčnost a elastičnost. Inovativní kombinace
s high-tech
vláknem
Coolmax
zajišťují, že

Blue
Seven

džíny lze nosit i v horkém létě. Mezi přírodními
materiály dominuje len a strukturní povrch,
např. seersuckery nebo 3D úplety. Ve vzorování dominují kára a proužky.
Silueta je obecně ležérnější a zůstává převážně sportovní. Stále víc se přidávají prvky
streetwearu. Ke klíčovému vzhledu patří oblek ve štíhlé siluetě s jemnými seersuckerovými proužky, moderní proužkované tričko
v multikolorním vzhledu nebo proužkovaný
pulovr, károvaný oblek s tričkem s uměleckým potiskem nebo dvouřadový oblek se vzorem inspirovaným tartanem, k tomu opraná
košile s tropickým florálním potiskem. Separátní vesty z hapticky zajímavých tkanin
s proužky a uni se nosí s tričky ke kalhotám
s pasovými záhybky.
K must-have sezony patří pólokošile, objevují
se v nejrůznějších variantách, barvách, materiálech a detailech jako jsou lampasy na
rukávech, multikolorní proužky, hra s proužkovými raporty, colour blocking a různé směsice vzorů. Velmi cool působí také pletené
sportovní kabátky, kardigany a vesty ze
strukturních materiálů v čistých barvách.

Byznys košile se vyznačují lehounkými materiály se zajímavými strukturními vzory, tištěnými botanickými motivy a minimalistickými
dezény.
U kalhot dominují tvary chinos ve štíhlých
i širších tvarech, s pasovými záhyby a zkrácené délce. Džíny se vyznačují velkým podílem elastanu, objevují se i v pastelových nebo výrazných letních barvách. Nepostradatelné jsou kalhoty s úzkými i širokými proužky. Nechybějí ani sportovní tréninkové
kalhoty z výplňků, s bočními lampasy, tunýlkovým průvlekem v pase a to i ve formě bermud. Kalhoty z technických kvalit, odpuzujících vodu, se vyznačují funkčními detaily, jako
jsou reflexní pásky, které jsou viditelné např.
při ohrnutí nohavice.
Stylová nekonstruovaná a měkká saka
v progresivních barvách v uvolněném, ale
zároveň pěstěném vzhledu propůjčují outfitu
italský švih. Na druhé straně se objevují hybridní modely mezi saky a kabátky inspirované workwearem. Žádané jsou také klasické
bluzony ve stylu college a lehounké funkční
letní parky.

Otto
Kern

Marvelis

Baumler

COAST
TO COAST

Pioneer
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Námět s různými odstíny modré
a tyrkysové s rozmanitými proužky nezapře inspiraci námořnickým
stylem a surfingem. Charakteristický je ležérní sportovní look navozující uvolněnou letní náladu.
Klasické barevné kombinace námořnické modré a červené doplňují svěží zelené a žluté tóny. Typické jsou bavlněné a lněné kalhoty se zkrácenou délkou, bermudy,
casual košile a pólokošile, barevné mikiny a trička vzorovaná
proužky nebo solitérními fototisky
se surfařskými motivy.
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Atelier Torino

Roy Robson

BACK IN TOWN

Pierre
Cardin

Benvenuto

Carl Gross

Cinque

Digel

Městský cool námět s tlumenými proužky, káry
a speciálními melanžemi. K převažujícím světlým pískovým a šedým tónům tvoří harmonický akcent khaki, olivová a pálená červená.
Ležérní vzhled byznys outfitu podtrhují měkce konstruovaná saka, štíhlé kalhoty chinos, trička, pólokošile nebo košile se stojáčkovým límcem. Stylově působí koordinované pleteniny nebo oboustranné vesty
s tištěnými motivy. Tisky a výšivky jsou monochromní a decentní, drobné ornamentální
nebo florální vzory oživují košile.
inzerce
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Mladá móda a džínové oblečení pro jaro a léto 2019

RETRO VLIVY
SE ŠPETKOU IRONIE
js Praha – Výrobci se stále víc snaží porozumět postojům a přáním mladé generace, která hledá na jedné straně oblečení vhodné pro sdílení na instagramu, tedy
svěží provokující look, vyzařující lehkost, a hlavně něco nového. Na druhé straně vyznává udržitelnou prostou módu z přírodních materiálů, nekomplikovaný mix jednoduchého, pohodlného a zároveň funkčního oblečení. Vznikají nové hybridy oblečení
inspirované streetwearem a workwearem. Vracejí se 80. léta s pop barvami
a utility look. Sportovní vlivy stále přetrvávají a přelévají se do víc módního vzhledu
zvaného fashletics.

Set

Proužky všech možných šířek, květinové, bohémské, grafické a florální potisky jsou barevné, pestré až křiklavé. Jako protipól přicházejí pastely a přírodní tóny od bílé po béžovou na výrazně redukovaných, lehkých
a částečně i předimenzovaných tvarech.
K tomu se přidává velmi přirozený look s tlumenými barvami, inspirovaný letní krajinou
a džunglí. Také kamuflážové vzory jsou stále
in, uplatní se hlavně na volnočasovém oblečení, dobře se kombinují s džíny. Vlivy z oblasti workwearu se projevují našitými patkovými kapsami na bundách, overaly, hybridními kabátky a svrchními košilemi v béžové, olivové a modré.
Retro vlivy s nádechem preppy looku přispívají k prázdninové atmosféře. Projevují se ve svěžích barvách, potiscích,
vzorech a uvolněné ležérní siluetě. Ležérní vzhled podtrhují nášivky, expresivní
loga a retro nápisy se špetkou ironie na
tričkách. Retro košile a bluzony se nosí
s lehkými bavlněnými a lněnými kalhotami,
které mohou mít zkrácenou délku. Pro cool
vzhled v chladnějších dnech jsou nepostradatelné mikiny, ať už s kapucí nebo bez ní. Také
zde se projevují vlivy 60., 70. a 80. let. Svetry a mikiny v duhových barvách jsou prostornější, ve zkrácené délce se uplatní k širokým
kalhotám. Oblibu si získávají i široké kolové
sukně a šaty.
U džínů se klade důraz nejen na střih, ale také barvy. V trendu je tmavá indigová, světlá

džínová modrá, červená a bílá, přidávají se
letní pastelové tóny broskvové, růžové, šeříkové a mátové zelené. Vedle oblíbených cigaretových a skinny džínů se prosazují i široké
střihy a asymetrické modely. Zvonové džíny
vyzařují retro půvab 70. let a lichotí každé postavě. Pro dívky, pro které jsou boyfriend džíny příliš široké a skinny džíny příliš těsné, jsou
určeny girlfriend jeans, které patří k důležitým
must-have letošního roku. Mom jeans 90. let
mají konkurenci v klasických džínech s rovnou
nohavicí. Stále aktuální jsou džíny s patinou,
s efekty distressed, vybledlé, s ošoupáním
a dírami. Novinkou jsou originální patchworkové džíny, sestavené z pruhů různě modrých
barev. Nabídku doplňují kalhoty se sportovními lampasy, modely s pasovými záhybky a vázačkou v pase (paperbag), šortky, bermudy
a cullotes. K nepostradatelným letním modelům patří kalhoty jak s úzkými, tak širokými
proužky.
V mladé pánské módě hrají důležitou roli
sportovní vlivy 90. let, inspirované americkými klasickými sporty s lehkým nádechem
preppy. Ke klíčovému vzhledu patří žlutá mikina k potištěné denimové košili a tréninkové
kalhoty. Nový styl v pracovním vzhledu navozují kalhoty cargo, krátké bluzony, lehké vesty a hybridní svrchní kabátky. Módní look určuje mísení stylů, rafinované pletené součásti dodávají žádoucí šmrnc. Technické vsadky,
grafické vzory a barevné kontrasty podtrhují
individuální výraz.

MODERN
ROMANCE

Cinque
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Cream

Romantický námět se interpretuje volány, efekty šněrování, zavinování, výšivkami, dekorativními
kamínky a krajkovými detaily na
šatech, halenkách a topech.
Sportovní kalhoty tvoří moderní
kontrast k hravým tričkám v růžových nuancích. Květinové a batikové dezény a tisky na tričkách
a sukních nabízejí nekonečné
možnosti kombinací. Jemné pleteniny harmonizují s lehkými letními materiály.
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FASHLETICS
Sportovní a zároveň módní námět, který se interpretuje jemněji
a rafinovaněji. Kalhoty s bočními
lampasy se doplní hedvábnou halenkou, plisované sukně mikinou
nebo lehkou větrovkou. Jako femininní detaily se uplatní krajkové
vsadky nebo síťoviny. Vhodným
doplňkem jsou body bags (ledvinky) a tašky na opasku. Výrazné
proužky v retro looku propůjčují
tričkům individuální šarm.
Taifun

Casual Friday

Alberto

BEACH PARTY
Retro námět ve stylu 50. let
s atmosférou Riviéry. Typické
jsou křiklavé tóny jako žlutá, tyrkysová, broskvová a pink, široké
proužky a puntíky. Celoplošné tisky připomínají vlny, také retro
nápisy na tričkách evokují prázdninovou náladu, pláž a moře.
Charakteristická jsou trička nebo
topy s odhalenými rameny, lehké
tunikové šaty, retro košile, barevné větrovky a široké kalhoty.

Laurel

Oui

Blend He

Rofa
Fashion
Group

Noisy
May

Jack Jones

Cheap Monday

DENIM LOOK
Autentický vzhled džínů se dosahuje opráním a různými úpravami. Nechybí destroyed look, vracejí se ikonické džínové bundy,
které se inovují prvky z workwearu jako jsou našité patkové kapsy. Total look vytvářejí spolu s džíny také blejzry a halenky z denimu. Vedle klasické indigové
a světlých oprání se pro léto prosazují i výrazné barvy jako červená, žlutá a a jemné letní pastely.
Blend She
Foto: archiv firem
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Trendy sportovního oblečení z veletrhu ISPO 2019

UDRŽITELNOST
A MĚSTSKÝ STYL
js Mnichov/Praha – Na veletrhu ISPO,
který se konal od 3. do 6. února v Mnichově, představilo 2 943 vystavovatelů
své kolekce sportovního oblečení, obuvi
a dalšího vybavení. Přijelo na 80 000 návštěvníků ze 120 zemí. Vedle inovací z oblasti zimních sportů, outdooru a fitness
se představily trendy do budoucna, které
budou pro spotřebitele atraktivní. Důležitou roli hraje udržitelnost a digitalizace.

Nadšení pro zimní sporty neutuchá a tomu
také odpovídá vysoká poptávka po správném
vybavení pro zimní sporty. V uplynulých letech se výrazně změnily nákupní preference
mnoha amatérských sportovců. Spotřebitelé se stále více zajímají o to, jak vznikají, kde
se vyrábějí a jak udržitelné jsou produkty,
které si chtějí koupit. Mnozí z nich jsou stále
ochotnější vydat víc peněz za vysoce kvalitní
výrobky, pokud to přispěje k výkonu i zábavě.

Chytrá řešení ve vybavení
V době zaměřené na výkon se stále víc firem
zaobírá inteligentními bezpečnostními systémy, protože samotný technický vývoj v alpském lyžování přispěl k tomu, že i průměrní
jezdci či začátečníci enormně zvýšili tempo
lyžování. Výrobci bezpečnostního vybavení se
snaží minimalizovat důsledky případných pádů. Například švédská značka POC uvedla na
trh chránič zad pro děti, který nejen dobře
chrání, ale je prodyšný a identifikovatelný pomocí GPS, což umožňuje zařízení Trax-POCEdition, ukryté v náprsní kapse, které v případě nehody spustí poplach.

Městský životní styl
jako trend pro zimní sporty

Anita

„V oblasti zimních sportů je zásadní, že
s funkčností se kombinují městské módní
prvky, jako jsou barvy, materiály a silueta,“
zdůrazňuje Ingo Jost, ředitel pro Evropu ve
společnosti Luhta Sportswear. Týká se to zejména mileniálů, kteří kladou důraz na funkční oblečení, které je zároveň autentické
a stylové. Jost vidí v této oblasti rostoucí význam, který přináší sportovnímu segmentu
novou dynamiku a může oslovit nové cílové
skupiny. Celkově se do nabídky sportovního
oblečení vrací záplava barev. Dovoleno je
vše, co se líbí: od jemných tónů až po syté
barvy jako je oranžová nebo olivová.

Inovace v materiálech
Co se týká materiálů, na vzestupu je merinová vlna, ať už na spodním, nebo vrchním oblečení, samotná nebo ve směsích s jinými
materiály. Stálým trendem jsou inovace v oblasti funkčních materiálů. Švýcarská značka
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Kjus vyvinula elektronickou membránu Hydro-Bot, která získala cenu Gold Winner. Prostřednictvím elektroosmózy se vlhkost může
odvádět cíleně a až desetkrát účinněji.
Společnost Gore představila ve spolupráci
s firmou Schöffel řadu produktových inovací
pro outdoorové aktivity a zároveň ještě víc redukovala ekologickou stopu využitím nových
procesů zpracování a barvení, recyklovatelného plastu a aplikací nově vyvinuté impregnace, která neobsahuje PFC. Rozmanitě využitelné outdoorové kabátky z nového trojvrstvého laminátu Gore-Tex jsou nepromokavé a zároveň aktivně prodyšné. Vnitřní podšívka je
vyrobena z recyklovaného polyesteru a barvená během procesu zvlákňování (solution dyeing). Nové trojvrstvé oblečení s technologií
Gore-Tex 3L je určeno pro každodenní využití.
Společnost Vaude prezentovala inovativní produkty z unikátního fleecu, jehož vlákna na počesané vnitřní straně jsou biologicky odbouratelná. Po více než 40 letech od zavedení fleece na outdoorový trh se konečně nabízí řešení problému s uvolňováním mikroplastů při
praní. Zvláštní na tomto fleecu je jeho konstrukce. Na hladké vnější straně je využit
100% (recyklovaný) polyester. Vnitřní, počesaná strana úpletu nesestává jako u běžného
fleecu z polyesteru, ale ze 100% celulózového vlákna. Toto vlákno je biologicky odbouratelné, dokonce i v mořské vodě. Pokud by se
během praní odloučilo nepatrné množství vláken, rozloží se beze zbytku během pouhých
90 dní v jakémkoli prostředí a neohrozí žádné
živé bytosti. Fleece kombinuje všechny výhody
vysoké funkčnosti, je naprosto šetrný k pokožce a mohou jej nosit i alergici.

Novinky v tepelné izolaci
Společnosti Polartec a Houdini spojuje dlouhodobá úzká spolupráce a obě firmy kladou stejný důraz na udržitelnost a dlouhou životnost
produktů. Polartec s uvedením Polartec Power Air představil první technologii, která výrazně redukuje uvolňování vláken. Houdini tuto
technologii představil na fleecové bundě Power Air Houdi, která poztrácí pětkrát méně
vláken než jiné vysoce kvalitní fleece. Tepelná
izolace, která efektně reguluje tělesnou teplo-
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Marmot
Spyder
Descente

tu, byla dosud dosažena hlavně na pletařských konstrukcích prostřednictvím vysokého
vlasu, který udržuje teplo. Cílem bylo vyvinout
ekologickou pletařskou konstrukci, která minimalizuje ztrátu mikrovláken. Materiál navíc
umožňuje různé možnosti designu. Bunda má
vysoký límec, kapuci a prodloužené rukávy
s nápletem na prsty. Sestává z 54 % z recyklovaných PET lahví.
Izolace Polartec Power Fill je měkká a flexibilní
konstrukce z dutého vlákna. Power Fill Matrix
firmy Millet tvoří tisíce drobných vzduchových
kapsiček, které nepřetržitě ukládají tělesné
teplo. Zároveň působí jako tepelně izolační
vrstva mezi vnitřní teplotou oděvu a venkovním chladem.

Funkční prádlo
Firma Anita vystavovala legíny sport tights
massage v klasické délce nebo zkrácených
variantách, které se využijí při józe stejně jako
při běhu. Získaly cenu ISPO díky
svému výkonu, femininně tvarované siluetě a mnoha chytrým
vychytávkám, které aktivně podporují trénink. Měkký pásek,
extra ploché švy a čisté uzávěry
nohavice zaručují pohodlí pro
nošení, strukturní povrch se zapracovanými 3D nopky nabízí
konstantní tonizační masáž nohou, zlepšuje prokrvení a odlehčuje svalstvu. Rychleschnoucí
a prodyšná vlákenná struktura zaručuje optimální cirkulaci vzduchu
a odvádí vlhkost.
Inovativní kolekce The Thermo Project firmy Cifra zahrnuje oděvní
kousky vyrobené patentovanou
WKS-technologií z přízí Thermolite
a Emana. Tato speciální kombinace
umožňuje vznik lehkého tepelně izolačního prádla, které rychle schne
a zaručuje konstantní teplo bez ohledu na venkovní teplotu.
Firma Craft představila dva nové
úplety Grid a Prep z polyesteru s řadou funkčních vlastností. Melanžový
úplet Grid zaujme ležérním stylem

Millet
a pohodlím, hodí se na fitness tréninky nebo
běhání v přírodě. Úplet Prep se vyznačuje
sportovnějším výrazem a funkčností, na lícové straně je hladký, na rubové straně měkce
počesaný, čímž zaručuje příjemný flaušový pocit. Oba úplety výborně odvádějí tělesnou vlhkost a jsou vysoce elastické.
Italská značka UYN rozšířila svou nabídku
o čtyři nové kolekce v oblasti runningu a cyklistiky. Představila první funkční prádlo s kašmírem v liniích Fusyon Cashmere a Cashmere Shiny. Jedinečná směsice materiálu z kašmíru a vysoce funkčních přízí nabízí měkkost
a maximální komfort.

Oblečení pro zimní sporty
Linie Dammkar firmy Maier Sports je určena pro náročné lyžaře. Bunda zaujme střídáním vetkané struktury a hladkého povrchu

Vaude

uni. Díky lehké izolaci PrimaLoft Silver Eco je
bunda lehounká a ve větru příjemně hřeje.
Je vybavena nepromokavou, větru odolnou
a prodyšnou membránou mTEX 20.000
a dalšími funkčními detaily. Designem a tvarovým řešením je bunda sladěna s kalhotami
Dammkar z identického materiálu. Kalhoty
mají inovativní řešení pásku s integrovanou
neoprenovou vsadkou. Díky tomu drží pásek
i při extrémním pohybu tam, kde má. Linii
doplňuje lehká a vysoce izolační bunda PrimaLoft Prime Dammkar s odnímatelnými
sněhovými zábranami. Může se nosit jako
izolační bunda pod bundu mTex nebo v jarní
sezoně jako svrchní oblečení.
Za parku West Rib získala firma Marmot zlatou cenu ISPO Award. Parka je pojmenována
po hoře Denali a vyniká avantgardní technickou izolací. Firmou vyvinutá 3D revoluční
technologie WarmCube znásobuje tepelné
vlastnosti peří, dokonale se přizpůsobí siluetě těla a udržuje teplý vzduch přímo na těle.
V kombinaci s přídavnou vrstvou lehké
syntetické izolace a lehké, přitom odolné svrchní textilie Pertex Quantum
je ideální pro lezení v alpských oblastech.
Americká firma Columbia Sportswear
rozšířila nabídku o novou technologii
Heat Seal k udržení tepla v extrémních povětrnostních podmínkách,
která se využívá v péřových bundách a díky inovativnímu uspořádání péřových komor ještě lépe izoluje. Kromě technologické inovace
se v nové zimní kolekci objevují
i módní detaily s prvky 90. let.
Francouzská firma Fusalp se zaměřuje na inovativní a technické
materiály, zejména na integraci
aktivní tepelné izolace Polartec
Alpha a Polartec Power Fill, které zaručují teplo a prodyšnost.
Pro příští zimu představila lehký
pánský lyžařský overal Monza, inspirovaný Formulí 1. Je zhotoven
z vysoce technických materiálů,
udržuje maximální teplo,
rychle schne a snadno se
udržuje.
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Sportovní obuv

OD PLASTOVÉHO ODPADU
K OBUVI BUDOUCNOSTI
js Mnichov/Praha – Na veletrhu ISPO se ve sportovní obuvi představily novinky, které využívají při
výrobě odpad z plastů. Společnost Sympatex představila konceptní studii konstrukce voděodolné
obuvi budoucnosti na prototypu upcyclingové výrobní linky Closing the Loop s drtičem plastového
odpadu, extruderem a 3D tiskárnou. Na základě
modulárního konceptu designu ukázala, jak lze během krátké doby vytvořit voděodolnou obuv z recyklovaného materiálu, který se s minimem úsilí může opět rozložit v surovinu k dalšímu využití.

Dachstein

Plně biologicky odbouratelnou obuv představila také firma Berg Outdoor, specializovaná
na outdoorovou obuv. Obuv Sordo je zhotovena z Oak leather bionature, Burel a podešve Apinat. Všechny materiály jsou speciálně navrženy tak, aby zajišťovaly biologickou
rozložitelnost. Za příznivých podmínek se
obuv zcela rozpadne během pouhých šesti
měsíců. Italský výrobce lyžařské obuvi Nordica vyrábí 80 % své kolekce s využitím vnitřní
boty z recyklovaných PET lahví. Firma La
Sportiva nabízela novinku v kolekci lyžařské
obuvi Tourenboot Scorpius CR, jejíž skořepina sestává z udržitelného materiálu Pebax
Rnew na rostlinné bázi.
Jako průkopník udržitelných textilních technologií představila společnost Polartec první
fleece z recyklovaného plastového odpadu už
v roce 1993. V roce 2010 se výroba zcela
převedla na příze vyrobené ze 100 % PET
lahví a dosud americká společnost dokázala
recyklovat více než 1,38 miliardy PET lahví.
V 80. letech uvedl Polartec na trh první syntetický fleece. Je obzvlášť odolný a dostupný
v různých tloušťkách a vzhledu. Je všestranný, má vynikající poměr tepla k hmotnosti
a vrací se do mnoha retro kolekcí, mimo jiné
i do obuvi. Sneaker Diadora N9000 H Leo
Colacicco je retro modelem ikonické lifestylové řady italské značky Diadora. Klasický model 90. let se v novém kabátku stane hitem
příští zimy. Svršek sneakeru sestává z recyklovaného materiálu Polartec Classic ve
vzhledu fleecu Shearling, oživeného detaily
z nubukové usně. K nenapodobitelnému ital-
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skému stylu přispívají i výrazné barvy, které
zaručeně upoutají pozornost.

Costumizace obuvi pokračuje
Vedle stále rostoucího trendu k udržitelnosti
a větší trvanlivosti produktů je dalším velkým
trendem obuv, kterou lze přizpůsobit na míru
zákazníkům. Přizpůsobení obuvi u lyžařského
vybavení není žádnou novinkou, ale stále se vylepšuje. Téměř každý výrobce nabízí obuv přizpůsobitelnou na míru zákazníka. V zásadě jde
o podobný proces. Po změření nohy se identifikuje správný model lyžařské obuvi a pak se
tepelně upraví vnitřní bota, vnější skořepina
nebo obojí na míru. Jedním z průkopníků je firma Fischer Sports se svým vakuovým systémem. Pro příští sezonu zavádí rakouská znač-

ka variantu „mobilní bootfitting“ s pomocí nově
vyvinuté skenovací aplikace Scan-Fit App. Díky
ní je možné si udělat předvýběr obuvi z pohodlí
domova. Pomocí fotoaparátu smartphonu se
podle přesných pokynů nahrají do aplikace tři
různé fotky nohy. Po uploadu systém vypočítá
správnou lyžařskou nebo běžeckou obuv ze
stávající kolekce Fischer. Dosud byla tato služba určena výlučně dospělým lyžařům, nyní ji
firma Nordica nabízí poprvé i dětem.

Lyžařská obuv
Nová lyžařská obuv Ranger One firmy Fischer nabízí díky neuvěřitelně nízké hmotnosti
maximální pohodlí. Je vybavena podešví GripWalk, která zaručuje přirozené odvalování
a vynikající trakci za jakýchkoli podmínek, kte-

Keen Explore Mid WP
Viking

Columbia
PeakFreak X2
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Fischer

Tecnica

Multifunkční outdoorová obuv
Firma Hanvag vybavila obuv pro zimní sporty
membránou Eco-Shell Footwear. Kromě vodotěsnosti na jedné straně a vodní propustnosti pro páry na druhé straně je tato membrána vyrobena s ohledem na životní prostředí z polyuretanu, bez použití PTFE a PFC. Kromě toho jsou všechny zimní modely vybaveny
teplou podšívkou ze 100% recyklovaného polyesteru a vysoce kvalitních usní z evropských
koželužen. Membrána Eco-Shell Footwear se
využívá jako třívrstvý laminát. Je neporézní
a založená na chemicko-fyzikálním transportu
molekuly. PU membrána je hydrofilní, její molekulární struktura je navržena tak, aby absorbovala vlhkost, která se vyskytuje uvnitř
boty jako vodní pára a umožnila její odpařování na vnější stranu. Multifunkční zimní obuv
Anros Es nabízí pohodlí pro nošení díky většímu prostoru v oblasti prstů. Je vybavena podešví Michelin V-Rough, zaručující trakci a při-

lnavost na sněhu i zledovatělém terénu. Vysoce kvalitní nubuková useň a způsob zpracování jsou zárukou dlouholeté životnosti. Kromě
obuvi představila firma Hanvag také nové
funkční ponožky pro konkrétní sportovní aktivity v horách. V kombinaci s vhodně zvolenými
pohorkami pomáhají proti otlakům a puchýřům a zvyšují komfort. Jeden typ ponožek je
zhotoven z merinové vlny, další zas vybaven
technologií Coolmax All Season Eco Made,
která zaručuje optimální odvod tělesné vlhkosti a termoregulaci. Trekové ponožky jsou
vybaveny dodatečným polstrováním v oblasti
paty a nártu.
Outdoorová a lifestylová značka Keen už více
než 15 let vyvíjí outdoorovou obuv a získává
celosvětové uznání za vysokou kvalitu zpracování, komfort a životnost. Na podzim uvede celoroční pánskou turistickou obuv z voděodolné usně s lícovou kresbou Venture
Mid Leather WP. Její lehká a zároveň odolná
konstrukce nabízí řadu sofistikovaných funkcí, díky kterým je ideální pro použití v různých
terénech. Stabilizační deska ve tvaru Y
a předtvarovaná mezipodešev EVA poskytují
vynikající oporu a tlumení i v obtížném terénu
nebo na svazích. K tomu také přispívá nový
systém Keen ConnectFit pro stabilizaci paty.
Prodyšná, voděodolná membrána Keen.Dry
poskytuje ochranu proti povětrnostním podmínkám, mikroklima zajišťuje přírodní kon-

Diadora N9000

Icebug Oribi5 BUGrip

Craft

trolu pachu Cleansport NXT. Pro spolehlivou
oporu a přilnavost při rychlých výstupech je
obuv vybavena pryžovou podešví pro všechny
terény s multifunkčními sloupky. Pryžová obsádka špičky je odolná proti otěru.
Firma Viking Footwear vystavovala novou
trekovou obuv Stillhet GTX ve výrazných barvách a moderním designu, vhodnou do jakéhokoli počasí a terénu. Odolný, extrémně lehký syntetický materiál poskytuje všestrannou
ochranu nohou. Kromě toho má Stillhet
strategicky umístěné výztuže. Pokud je terén
vlhký a blátivý, 100% vodotěsná membrána
Gore-Tex zajišťuje suché nohy. Díky vysoké
prodyšnosti membrány se optimálně reguluje vnitřní klima obuvi. Přizpůsobitelná stélka
Ortholite nabízí další podporu nohy a mezipodešev EVA dokonale tlumí nárazy. Vnější
měkká pryžová podešev zaručuje přilnavost
na kluzkém a nerovném terénu.

Running a trailrunning
Firma Icebug chce díky aktivní podpoře snižování emisí CO2 ještě víc přispívat k ochraně klimatu. Na podzim uvede na trh první silniční běžeckou obuv NewRun BUGrip GTX,
kterou chce inspirovat lidi k aktivnímu pohybu i v zimě. NewRun BUGrip GTX je vysoce
komfortní běžecká obuv se systémem BOA
Fit a vodotěsnou membránou Gore-Tex. Je
určena těm, kdo chtějí trénovat po celý rok
bez ohledu na sníh a led. Při vývoji se pozornost zaměřila na pohodlí a dostatečný prostor ve špičce boty. Dobře tlumená podešev
nabízí současně pohodlí a stabilitu chodidla,
a to i na dlouhé úseky. Jednou z nejlehčí obuvi pro zimní běh je model Oribi5 BUGrip. Je
vhodná jak pro začátečníky, tak zkušené běžce pro všechny možné terény. Navzdory své
nízké hmotnosti nabízí Oribi5 několik funkčních atributů: polyesterový svršek Bluesign
se na noze vnímá měkce, přesto je mimořádně robustní a vodoodpudivý. Systém šněrování se speciálními šněrovadly a integrovanými laminovanými pásky obepíná nohu.
S patentovanými dynamickými hroty lze bez
problémů běhat i na asfaltu. Svou skutečnou
funkčnost však boty prokážou na zledovatělých a kluzkých cestách.
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ré v horách vládnou, na skalách a ledu nebo
na cestě k lyžařskému vleku. V kombinaci
s intuitivním režimem lyžování/chůze je chůze ještě pohodlnější než kdykoli předtím. Inteligentní mechanismus umožňuje i při mrazivých teplotách jednoduché obutí a vyzutí.
Sportovně pohodlný tvar a různé možnosti
přizpůsobení přispěly k tomu, že tato obuv získala ocenění ISPO Award.
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Trendy textilní galanterie pro jaro a léto 2020

MALÉ DETAILY
MAJÍ VELKÝ ÚČINEK
js Praha – Podle veletrhů Munich Fabric Start v Mnichově a Premiere Vision v Paříži bude
sezona jaro a léto 2020 hýřit bohatým výběrem materiálů, inovativními siluetami, ale také
emocionalitou i humorným kýčem. Klíčovými hesly je lehkost, svoboda, transformace, agilita,
nekonformnost, překvapení, humor a zodpovědnost. Etnické a grafické vzory se kombinují
v abstraktních kompozicích barevných bloků a pruhů v neočekávaných barevných schématech, které příležitostně flirtují až s kýčem. Textilní doplňky se soustřeďují na pohyb a rytmus volným, hravým a poutavým způsobem. Geometrické tvary a veselé barvy často zvýrazňuje lesklý lak. Razítkové tisky a embosování posilují optickou iluzi 3D efektu. Propojují se
nečekané materiály, barevné plasty a ušlechtilé usně.

Důraz se ale klade i na funkčnost a udržitelnost produktů. Sportovní vzhled podtrhují
kovové doplňky a funkční díly. Trend k uvolněnému krejčovskému umění se rozvíjí do
moderního letního looku s odvážnými barevnými akcenty. Mezi neobvyklými zdroji inspirace se objevují struktury kamení, bakteriální kultury, ale i digitalizace. Jeden z trendů
je přirozená rustikálnost, rozvinutá do hravé rozostřenosti. Protikladem je bohatý třpytivý svět s plakativním stylingem, charakterizovaný výraznými metalickými prvky.
Lesk na jemných světlých barvách podtrhuje hloubku a konzistenci materiálů. Okouzlující jsou i perleťově průsvitné efekty. Iridescentní přechody působí téměř magicky, metalické tóny se mění na mléčné. Zaoblené,
organické a plné tvary působí harmonicky
a nevinně. V barevnosti se představují ultra
femininní barvy jako je jemná broskvová
a pleťové tóny, svěží nuance zelené, dále
pak nápadné barvy počínaje žlutou, oranžovou přes pink až po svítivou zelenou. Zářivě
vibrující barvy se rozšiřují až na neonové tóny, které se objevují na vyšívaných etiketách, ozdobných nášivkách, zdrhovadlech

20

a knoflících. Sportovně hybridní design ve
stylu 90. let podtrhují kromě svítivých barev
také pryžové či silikonové akcenty.

Knoflíky
Knoflíky jsou nejen funkčním doplňkem, ale
skutečným dekorativním prvkem, jak dokazují filigránsky zpracované knoflíky na způsob
brože nebo průhledné knoflíky, podložené třpytkami nebo vzory. Módní jsou knoflíky z vysoce kvalitní rohoviny a vegetabilní slonoviny
(ořech tagua), stejně tak perleti. Objevují se
nové varianty povrchových úprav a barevných detailů. Inovace se týkají čistých tvarů,
divokých vzorů a technicky ovlivněných materiálů. Mohou to být jemné florální vzory
v kombinaci s mosazí, matně kovové knoflíky
nebo transparentní knoflíky, které mohou být
podloženy třpytkami anebo vzory. Klasické
tvary se interpretují tmavou perletí s barevně akcentními dírkami. Přidávají se knoflíky
tón v tónu, romantické knoflíky s jemnými florálními vzory, které se v kombinaci s mosazí
dobře uplatní i k drsnějšímu looku. Nechybějí
ani orientálně inspirované knoflíky ve vybledlé
zlaté nebo zčernalém kovu.

Zahraniční trendy

Svět textilu & obuvi
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Zdrhovadla a kovové komponenty
Zdrhovadla se představují v pastelových tónech s lesklou úpravou a soustřednými vzory.
Jezdce nebo zarážky šňůrek vykazují individuální proporce díky novým procesům tvarování. Kovové komponenty a metalické povrchy
podporují vizuální explozi. Objevují se v jemných variantách, s retro reflexním povrchem, jemným duhově měňavým třpytem,
lesklým nebo saténovým povrchem, kterého
se docílí ekologickým procesem bez chemikálií. Stiskací knoflíky, džínové knoflíky a nýty se
produkují s ohledem na udržitelnost životního
prostředí, důležitou roli hraje i ekologický povrch. Funkčnost se spojuje se speciálními
efekty jako je mramorování nebo multikolorní
provedení. Zajímavé jsou stiskací knoflíky dva
v jednom s funkcí oček, které dodávají sportovní akcenty. Karabinky ve všech barvách
metalické škály zaujmou neobvyklými tvary.

Krajky, stuhy, aplikace a výšivky
Na krajkách, stuhách a prýmcích se prosazují fluorescenční akcenty, třpytivé, lesklé
i matné transparentní efekty, proužky, puntíky, ironické florální motivy, různá povrstvení
a nápisy.
Třásně jsou v trendu, objevují se v různých
délkách a působí dojmem, že vibrují mezi
ostatními materiály. Výšivky jsou klíčové a objevují se jak na tkaninách, tak i na doplňcích.
Ve spojení s mikro perličkami a florálními dezény evokují atmosféru orientálních budoárů.
Výšivky se třpytkami tón v tónu obohacují syté barvy o svítivé akcenty. Co se týká motivů,
hodně se prosazuje ovoce, rostliny nebo rozmanitý hmyz. Textilní aplikace se představují

jako noční záblesky, oživují je mikro luminiscenční perličky a kamínky svými matnými
a bledými odstíny.

Etikety
Usňové etikety neobsahující chrom, papírové
a kartonové etikety se objevují v teplých tónech pouště, od vybělené hnědé, terakotové
a sluncem spálených oranžových tónů přes
moderní tóny modré, pink a našedlé šalvějové až po zářivé barvy s vápennou povrchovou
úpravou. Jako alternativa k usním se představují etikety z polyuretanové usně, veganských a ekologických materiálů jako je Jacron nebo korek. Recyklovaná useň získává
nový hladký a elegantní vzhled. Produkty
s ekologickým zaměřením mají velký význam,
rozšiřuje se biologicky odbouratelný sortiment, včetně ekologických metalických barev. Měkce působí inovativní mléčně transparentní zušlechtění. Dvouvrstvé efekty
vytvářejí iluzorní dimenze a hloubku.
Lehounké etikety a visačky z plachtoviny se potiskují dynamicky svěžími barvami.

se objevuje dokonale čistá geometrie. Náušnice mohou být nesourodé. Konstrukce jsou
geometrické, s impozantním architektonickým objemem, rytými grafickými liniemi nebo
střídajícími se kulatými a hranatými korálky.
Lesk a třpyt vytváří voskovaná bavlna v neonových barvách nebo fazetové kamínky v kyselých barvách. Řetězy zahrnují neočekávané spoje mezi pravidelnými články. Efekty nedokonalé galvanizace nebo anodizace navozují dojem konstantní tekutosti,
nestability. Diamanty se objevují ve
sladěných tónech, kombinují se
v matném a lesklém provedení,
čímž vytvářejí optickou iluzi. Pryskyřice vykazují efekty metalického mramorování.

Bižuterní komponenty
Bižuterní komponenty jsou jednoduché a uvolněné.
Letní sezona 2020
se odklání jak od minimalismu, tak přemrštěnosti, aby
uvolnila místo pro
nápadné a zábavné šperky. Na náhrdelnících a náramcích
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Představujeme designéry

ALENA CIKOVÁ
Olomouc – Pokračujeme v našem seriálu, ve kterém představujeme návrháře a designéry z České republiky i ze zahraničí. Tentokrát vám přestavujeme módní návrhářku a malířku Alenu Cikovou, která žije a tvoří v Olomouci pod značkou AC.ARTfashion.

módní přehlídku v Galerii Anděl v Olomouci,
na které byly viděny šaty, topy, sukně, paleto
spolu s módními doplňky – kabelky, šátky, batůžky. Dva měsíce před ní byly neskutečně náročné, byly to těžké začátky mé oděvní tvorby.
Tvořím a zabývám se variabilní módou. Chci,
aby model mohl být vynesen na různé příležitosti, buďto jako součást celého kompletu
jednotného designu nebo jako jedna část outfitu, kde je jediným výrazným prvkem. Šaty,
halenky, kalhoty, parea, kabáty doplňuji módními doplňky. Vytvářím i bytový design, a to
například polštáře či povlečení. Spolupracuji
na tvorbě sedacích kostek a stínící techniky.
Čím se vaše tvorba odlišuje od ostatních
designérů?
Je to právě nezaměnitelná a originální barevnost vycházející z obrazů. Součástí každého
modelu je zároveň kartička s daným obrazem a názvem.
S jakým materiálem pracujete nejčastěji?

Alena Ciková (uprostřed) se svými modely
Jak jste se dostala ke své profesi?
Malířkou jsem chtěla být od malička. Návrhářkou jsem zatoužila být až později. První
větší plátna jsem namalovala ve 14 letech.
Zároveň jsem od dětství milovala módu a oblékání. Maminka měla doma šicí stroj a díky
tomu jsem si už ve svých 13 letech ušila svůj
první model. Slavil tenkrát ve škole úspěch.
Dostat se na střední školu nebylo pro mě
snadné v závislosti na tehdejším režimu, a tak
jsem byla ráda, že mě přijali na gymnázium,
i když přírodovědecky zaměřené. Během studia jsem hodně malovala a snila o tom, že budu malířka.
K šití a navrhování jsem se dostala více až
později, a to na mateřské dovolené, kdy jsem
šila modely pro sebe i své tři děti. V té době
(80. léta) jsem chtěla chodit oblečená jinak
než v konfekci. Začala jsem si navrhovat a šít
topy, sukně, kalhoty, bundy i doplňky, jako byly
rukavice, šály, kabely, baťůžky. Jen na sako
a kabát jsem si netroufla. Nikdy jsem nechodila do kurzu šití. Ale odbornosti (základní povědomí) se mi dostalo (právě v tomto období)
od prvotřídní krejčové (tety mé kamarádky).
Nejen proto spolupracuji se švadlenami. Je
to také s časových důvodů. Stále maluji a vystavuji své obrazy. Obzvláště spolupracuji
s paní, která je mistryní svého oboru, což
znamená vysokou profesionalitu a zručnost
i u ručního zpracování.
Čím se zabýváte ve své tvorbě?
Mé zaměření prošlo vývojem. Byla a stále
jsem malířka. Ve Francii, v roce 2012, jsem
si koupila barvy na malování obrazů tak výrazné, že jsem si nebyla jistá, zda je někdy použi-
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ji. Ale potom přišel zlom. Na začátku roku
2013 jsem trpěla delší dobu bolestí zubu.
Nebylo jasné, co je příčinou oné bolesti. Právě v tento čas jsem vytáhla své zářivé barvy
z Francie a začala jsem malovat. V bezesných
nocích mě napadla myšlenka, jak obrazy
opustí svůj rám a stanou se součástí modelů.
Vlastně chodící obrazy – múza v ulicích. Veškerá moje oděvní tvorba vychází tedy z mých
obrazů. Modely proto nesou i názvy obrazů,
jako například V náruči Anděla, Kamenná láska v Normandii, Šepot mušle, Barevná láska
atd. Dne 21. srpna 2013 jsem měla první

Alena Ciková
Pod svou značkou AC.ARTfashion tvoří módní návrhářka a malířka Alena
Ciková (nar. 2. 2. 1962 Nové Město
na Moravě) od roku 2013. Studium –
autodidakt. Preciznost vypracování
své tvorby zajišťuje týmem švadlen.
Alena Ciková žije a tvoří v Olomouci.
Úzce spolupracuje se známou moderátorkou Zuzanou Bubílkovou, se kterou v tomto roce začíná nově vytvářet
módní šperky pod značkou Bucci.
Představení této značky, přehlídka
modelů AC.ARTfashion a výstava obrazů je plánovaná na listopad letošního roku v Praze. Její tvorba si našla
své příznivce na sousedním Slovensku, ale i v zemích, jako jsou Itálie,
Francie, Španělsko aj. Ať už oděvy
a doplňky či obrazy si můžete zakoupit
v jejím ateliéru v Olomouci, nebo olomoucké Galerii Anděl, nebo na Slovensku v galerii Magis Art. Nově pak plánuje spustit v tomto roce e-shop.

Vybírám si takové látky, aby na ně bylo možné tisknout. Ty pak doplňuji úplety, krajkou,
šifonem, tylem, umělou kožešinou atp. Velmi
se mi líbí umělé hedvábí, i přestože ušití modelu z něj je náročnější. Baví mě netradičně
kombinovat materiály. Líbí se mi modely,
z nichž je na první pohled patrná kreativita,
variabilita, fandím detailům, kvalitnímu zpracování. Ráda vytvářím celý outfit v jednom
designu, např. šaty, kabátek na ně a kabelku. Nositelka tohoto oblečení získá buďto
komplet nebo více výrazných kousků, které
může doplnit jednoduchým oblečením. Není
to možná ihned vidět, ale na mých modelech
je hodně ruční práce. Přesto 90 % všech
modelů je tvořeno tak, aby byla snadná
údržba a mohly se dát prát v pračce.
Kde získáváte inspiraci pro svou tvorbu?
Inspiraci získávám všude kolem sebe. Nejdříve získávám inspiraci pro obraz, potom si jej
prohlížím a v hlavě se mi vyvine nápad, kdy si
představím obraz na látce, kde, jak a co bude. Ne pro každý model se totiž hodí každá
látka. Následně to pošlu do tiskárny a poté
se daný model tvoří. Minimálně do své tvorby zařazuji šedou.
Kdo vás nejvíce podporuje ve vašem tvoření?
Můj širší rodinný okruh.
Co vás nejvíce baví na vaší práci?
Svoboda vyjadřování, to, že dělám, co mě
baví a co jsem si vysnila a můžu využívat kreativní schopnosti. Velmi mě těší, když za
mnou přijdou lidé a řeknou mi, že moje modely podtrhly jejich sebevědomí a zlepšila
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jsem jim život svou barevnou tvorbou. Zákazníci se vracejí pro další nové modely, z čehož
jsem šťastná.
Setkáváte se s nějakými nepříjemnostmi
při své práci?
Občas se s nepříjemnostmi setkávám, asi jako každý člověk, ale nepříjemné věci „házím
za hlavu“. Vyřeším a jdu dál. Myslím, že je to
odmítavost něčeho nového.

Mnoho mých zákazníků oceňuje, že ladí se
svými ženami, resp. jejich motýlek a šaty jejich dam. Mými zákaznicemi jsou ženy od 15
do 90 let. V malé míře ale nabízím i oblečení
pro děti. Jde například o šaty pro holčičky,
jenž ladí se šaty jejich maminky.
Jsou požadavky vašich zákazníků ovlivněny módními vlnami, nebo mají konkrétní
představu?

Nosíte svoji tvorbu: A pokud ano, na jaké
příležitosti?

Zákaznice ke mně přijdou s určitou představou a společně to doladíme, i s přihlédnutím
k jejich postavě, k dokonalosti.

Ano, velmi a ráda a kamkoliv, protože modely, které tvořím, jsou velmi variabilní.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

Kdo jsou vaši zákazníci?

Prezentuji se na různých módních přehlídkách v ČR a na Slovensku, na svém webu
a na sociálních sítích. Mou tvorbu můžete vidět v mém v ateliéru na Teichmanově ulici
v Olomouci, v Galerii Anděl Olomouc, v Bratislavě v galerii Art Magis a ve studiu Darin
Collection.

klad Kristína Kloubková nebo Danica Jurčová. Z mužů je to zpěvák Richard Tesařík nebo písničkář Miroslav Paleček.
Jaké máte plány do blízké budoucnosti?
Plánuji výstavu obrazů a zároveň přehlídku
svých modelů, a to letos v listopadu v Praze.
Půjde o velkou akci, chystám tam mimo jiné
představení kolekce šperků, které tvoříme
společně se Zuzanou Bubílkovou pod značkou Bucci. Také nově bude v tomto roce
spuštěn e-shop.
Co je váš pracovní sen?

Z 90 % tvoří spektrum mých zákazníků ženy.
Pro pány tvořím košile, pólokošile a motýlky.

O které vaše výtvory je největší zájem?
Nejvíce o šaty, sukně, dále pak topy, a také
doplňky v podobě kabelek, šátků, motýlků, aj.

Ráda bych se dostala na zahraniční trhy,
ideálně ten španělský, kde vidím velký zájem
o svou tvorbu.
Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářům?
Buďte šťastní! Přeji vám, abyste vždy měli
úsměv na tváři. A neodpustím si své motto:
Je dobré snít a věřit, že sen se může uskutečnit. Když hodně sníte a hodně věříte, je
otázkou času, kdy sny se zhmotní a stanou se
skutečností.
Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv Aleny Cikové

Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?
Největší úspěch je, když svou tvorbou oslovíte zákazníky, což se mi daří i v zahraničí.
Dokážete si představit spolupráci s některým průmyslovým výrobcem oděvů či
kabelek apod.?
Ano, dokážu a jsem otevřená nabídkám spolupráce.
Máte za sebou konkrétní spolupráci se
známými osobnostmi?
Se Zuzanou Bubílkovou

Ano. Úzce spolupracuji se Zuzanou Bubílkovou. Modely AC.ARTfashion nosí také napří-
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Veletrh EuroCIS 2019

IT INVESTICE V OBCHODĚ
PROŽÍVAJÍ BOOM
js Düsseldorf/Praha – Letošní ročník veletrhu EuroCIS 2019, největšího veletrhu
pro retail technologie, který se konal
v Düsseldorfu od 19. do 21. února, skončil opět s úspěchem. 482 vystavovatelů
z 39 zemí prezentovalo trendová IT řešení
pro všechny oblasti maloobchodu. Přijelo
přes 13 000 odborných návštěvníků
z 94 zemí, o 10 % víc než loni.

„Stejně jako téměř všechny branže, i retail se
stále víc řídí daty. Technologie se stávají
i v maloobchodě rozhodujícím faktorem v konkurenčním boji o zákazníky,“ uvedl Hans Werner Reinhard, obchodní ředitel společnosti
Messe Düsseldorf. „Poslední ročníky veletrhu
EuroCIS zaznamenávají velký úspěch. Předpokládáme, že na něj navážeme i v příštích le-

tech vzhledem k obecně se prosazující digitalizaci a vysoké specializaci veletrhu.“ Příští
ročník veletrhu se bude konat 16.–20. února
2020 v Düsseldorfu.
Podle studie institutu EHI Retail Institute,
zveřejněné v rámci veletrhu EuroCIS 2019,
se rozpočet na IT v maloobchodní branži stále zvyšuje. Příkladem jsou projekty, které budou v budoucnu zajišťovat IT infrastruktury
maloobchodníků, ale také optimalizaci systémů řízení zboží (ERP systémy) a omnichannelová řešení.
„Veletrh EuroCIS má velký význam jako platforma pro vytváření sítí, inovací a trendů,“ říká Ulrich Spaan, člen obchodního managementu při EHI Retail Institute, a dodává:
„Jedním z klíčových trendů, které EuroCIS
2019 představil, je využití umělé inteligence.
Důležitou roli hrají bezhotovostní obchody,

platební metody a internet věcí (IoT). Chatboty komunikují se zákazníky, zatímco internet věcí je pro obchodníky cenným nástrojem pro analýzu dat.“
„EuroCIS se opět prokázal jako vynikající platforma pro naši společnost Detego, která
představila nejnovější digitální řešení pro
módní maloobchod. Máme skvělé odezvy na
živou prezentaci naší inteligentní zkušební
kabiny. Smart Fitting Room je další technologií, která skutečně podporuje loajalitu zákazníků. Aplikace našeho softwaru byla velkým
tématem rozhovorů s návštěvníky. Zajímali
se o komerční aplikace, které jsme představili v oblasti řízení skladů s podporou RFID,
a další inteligentní technologie, jako je digitální prodejní asistentka/chatbot,“ pochvaloval
si Luke Sinclair, vedoucí oddělení marketingu
společnosti Detego GmbH.

Jaké novinky pro módní maloobchod
se na veletrhu představily?
INTELIGENTNÍ
A INTERAKTIVNÍ OBRAZOVKY
PRO ZKOUŠENÍ ZBOŽÍ
Digitální a interaktivní přístup k zákazníkům ve fyzickém světě.
Inteligentní a interaktivní obrazovky firmy Sensape jsou řízeny
umělou inteligencí a vybaveny funkcí rozšířené reality. Při příležitosti veletrhu EuroCIS společnost představila firma displej
pro virtuální zkoušení šperků a hodinek, které jsou mimo jiné
propojeny s internetovým obchodem, takže přispívají k omnichannelovým zkušenostem. Produktová řada se v současné
době rozšiřuje o virtuální zkoušení obuvi. Ať už v kamenných
obchodech, pop-up storech nebo pro úplně nové koncepty retailu např. na letištích otevírají tyto omnichannelové obrazovky
s virtuálním zkoušením zboží zcela nové možnosti pro digitalizaci maloobchodu.

24

Zprávy

Svět textilu & obuvi

březen – duben 2019

CHATBOTY ZODPOVÍ
BĚŽNÉ OTÁZKY ZÁKAZNÍKŮ
Zákaznice, která právě vstoupila do obchodu a má dotaz, nemůže být obsloužena, protože všichni prodavači jsou vytížení,
a tak netrpělivě opouští prodejnu. K takové situaci však už nemusí docházet. Digitální chatbot firmy Degega už nenechá zákazníky postávat. Prostřednictvím smartphonu zodpoví první dotazy, jako je např. dostupnost produktu, jiné velikosti a barvy,
čímž překlene dobu čekání. Pokud už zboží není k dispozici,
předloží návrhy řešení, například poslat je z e-shopu na pobočku
nebo na přání zákazníka přímo k němu domů. V prodejně se
chatbot zaměřuje na digitálně orientované cílové skupiny přes
smartphone a pokud to proces prodeje vyžaduje, předává je do
osobní péče prodejnímu personálu. Tím Degega zaručuje nejen
kompletní službu zákazníkům, ale odlehčuje i personálu, který
nemusí zodpovídat běžné otázky, které zvládne chatbot.

PŘÍJEMNÉ ZKOUŠENÍ
V INTERAKTIVNÍCH KABINÁCH
Zkušební kabiny nebývají často místem pohody, a přesto se
v nich zákazníci rozhodují o koupi zboží. Firma Bütema představila interaktivní zkušební kabinu, ve které si zákazníci mohou během zkoušení pouhým stisknutím knoflíku vybrat různé
profily pro zlepšení nálady. „Zvuková sprcha“ po celé kabině
a zrcadlo orámované osvětlením se postarají o změnu atmosféry. Zákazníci si mohou volit třeba mezi atmosférou fanoušků na fotbalovém stadionu, zvuky moře nebo hudbou na party. Samoobslužný systém ve zkušební kabině poskytuje zákazníkům další informace o dostupných velikostech a barvách,
materiálovém složení nebo návrhy pro kombinace outfitu. Pokud si zákazník přeje osobní poradenství, může si přivolat tlačítkem pracovníka zákaznického servisu.

INVENTURNÍ
ROBOT TORY
Robotická firma Metralabs prezentovala svého plně automatizovaného inventurního robota Tory, který na místě demonstroval, jak rychle a snadno lze provést inventuru. Tory si jednorázově vytvoří mapu obchodu takzvaným „mappingem“, aby si vštípil prostředí kolem sebe a trasu pomocí vlastního softwaru. Potom samostatně jezdí v uličkách
prodejny a počítá RFID etikety na zboží. To mu umožňuje
zaevidovat zásoby zboží desetkrát rychleji a s nepatrným
množstvím chyb než při běžné manuální inventuře. Inventurního robota Tory ale lze využít i v obchodech bez RFID.
Pomocí rozpoznávání obrazu partnerské firmy Qopius robot registruje, zda jsou položky na správném místě a zda
jsou k dispozici v dostatečném množství.

ELEKTRONICKÉ CENOVKY
S VÍCE FUNKCEMI
Digitální cenovky už nejsou jen jednoduché pasivní prvky,
jsou to spíše mikro webové stránky, které zobrazují základní
omnichannelová data. Pomáhají zákazníkům i zaměstnancům k pohodlnějším nákupům, šetří čas a vedou k informovanému rozhodování. Tenounké a moderní tagy Vusion firmy
SES Imagotag lze bez problémů integrovat do jakéhokoli prostředí, obchodu dodají moderní ráz. Elegantní štítky Vusion
jsou k dispozici v různých barvách a přizpůsobí se jakémukoli vybavení obchodu. Pro módní obchody nabízejí tagy různé
výhody jako je geolokace, změny cen založené na určitých
akcích, důležité informace pro zákazníky. S integrovaným zařízením NFC lze produkty v prodejnách rezervovat a jediným
dotykem nechat dodat domů.
Foto: © Messe Düsseldorf/Constanze Tillmann
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53. mezinárodní veletrhy módy STYL a KABO, únor 2019, Brno

REKORDNÍ ÚČAST
ZAHRANIČNÍCH FIREM

Brno – „Veletrhy STYL a KABO jsou unikátní kontraktační akcí v regionu střední
Evropy a pomáhají českému oděvnímu
a obuvnickému průmyslu,“ uvedl na adresu 53. veletrhů módy Jiří Kuliš, generální
ředitel společnosti Veletrhy Brno. Ty ukázaly trendy pro příští sezonu a přivedly na
český a slovenský trh řadu nových zahraničních značek.

Téměř polovinu vystavovatelů tvořili výrobci,
s nimiž obchodníci navazovali přímé kontakty. Expozice 242 vystavovatelů z 21 zemí
(únor 2018: 241 vystavovatelů z 18 zemí)
předvedly kolekce 520 módních značek. Během tří dnů veletrhy přivítaly přibližně 5 000
odborných návštěvníků, převážně členů Klubu návštěvníků STYL a KABO s výhodou bezplatného vstupu a parkování.

jevily Írán, Pákistán, Bulharsko a Rumunsko.
Premiéru zde měla řada zajímavých značek
například z Turecka, Itálie, Španělska nebo
Indie. Počet zastoupených zemí se zvýšil na
21, celkový podíl zahraničních vystavovatelů
dosáhl rekordních 39 % a vůbec nejvíce zahraničních stánků patřilo firmám z Německa, Polska a Slovenska.
Veletrh módy STYL obsadil pavilon P – největší a nejmodernější halu brněnského výstaviště. Návštěvníci zde nalezli vystavovatele
dámské i pánské konfekce, módních doplňků
a bižuterie. Novinkou byla sekce Design
Street se stánky návrhářů z České republiky,
Slovenska a Španělska, kteří vedle autorské
tvorby a individuálních zakázek šijí také malosériové kolekce oděvů a dodávají do maloobchodní sítě. Doprovodný program probíhal
v Programovém centru s přehlídkovým molem otevřeným směrem do pavilonu. Čtyřikrát denně si zde mohli návštěvníci vychutnat některou z profesionálně připravených
módních show. Střídaly se přehlídky dámské
a pánské konfekce, kolekcí prádla a plážového oblečení a specialita letošního ročníku –
přehlídka autorské módy Designers Show.

Bohatý doprovodný program
Premiéra zajímavých značek
Brněnské veletrhy módy jsou jedinou B2B
prezentací módního průmyslu pro český
a slovenský trh. Maloobchodní tržby v odvětví již několik let rostou, což na brněnské výstaviště přivedlo řadu nových vystavovatelů
cílících na české a slovenské obchodníky
a potažmo spotřebitele. Mezi zúčastněnými
zeměmi se poprvé nebo po dlouhé době ob-
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V sobotu bylo Programové centrum dějištěm jediného tuzemského trendového semináře se zahraničním lektorem. Nizozemská návrhářka a trendová prognostička Ellen Haeser přednášela o aktuálních trendech a novém přístupu k módě založeném
na udržitelnosti, osobitém stylu a exkluzivitě oděvu. Závěr prezentace patřil komentované módní přehlídce trendových modelů,

které Ellen Haeser vybrala z kolekcí vystavovatelů.
Veletrhu obuvi a koženého zboží KABO patřil
sousední pavilon F. Stejně jako v srpnu byl jeho centrem relaxační a konzultační prostor
KABO Lounge olemovaný expozicemi prémiových značek obuvi. Právě zde proběhl v sobotu slavnostní ceremoniál, při kterém čtyři
firmy převzaly certifikáty Česká kvalita, Žirafa
– zdravotně nezávadná dětská obuv a Komfortní obuv. V neděli se tu uskutečnil workshop odborných škol pro obuvnický a galanterní průmysl. Pořadatelem obou akcí byla Česká obuvnická a kožedělná asociace, která
letos slaví 25 let od svého založení. Na obou
veletrzích byla návštěvníkům k dispozici bezplatná poradenská centra, kde vystavovatelé
a návštěvníci konzultovali své problémy se
soudními znalci i odborníky ze zkušebních
ústavů a profesních sdružení.
Při příležitosti veletrhů módy udělil časopis
Svět textilu & obuvi už poosmé prestižní ocenění dvěma významným osobnostem oboru.
Více se o nich dozvíte na stranách 32–35
tohoto vydání.
V rámci veletrhu proběhl unikátní seminář
Mistrovská zkouška v oboru krejčí, který projednal pravidla odborných zkoušek pro opětovné zavedení prestižního titulu Mistr řemesla v oboru krejčí. Vůbec poprvé se zde
sešli živnostníci a majitelé krejčovských salonů, kteří připomínkovali návrh parametrů
mistrovské zkoušky a shodli se na potřebě
vytvořit oborové cechovní sdružení.
54. veletrhy módy STYL a KABO se uskuteční v termínu 24.– 26. 8. 2019.
Foto: BVV
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Veletrhy Techtextil a Texprocess

CHYTRÉ FUNKCE
PRO BUDOUCNOST
Frankfurt nad Mohanem – Příznivci technických a netkaných textilií se sjedou do Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 14.–17. května 2019. Právě v tyto dny veletrh Techtextil představí vystavovatele z více zemí než kdykoli v minulosti.

V současné době je veletrh téměř plně zarezervován, čímž opět potvrzuje své jedinečné postavení v celém oboru. Veletrh představí platformu Urban Living – City of the Future, díky které odpovídá na otázku,
jak budou technické textilie v budoucnosti formovat městský život. Tyto predikce se netýkají jen segmentů bydlení a mobility či subjektů zaměřených na zásobování potravinami a poskytování zdravotní péče,
ale i textilního průmyslu. Právě funkční oblečení s chytrými funkcemi
bude v budoucnosti s největší pravděpodobností hrát daleko důležitější roli než dnes. Představeny proto budou takové příklady materiálů,
které jsou plně využitelné v praxi, a doprovodný program nabídne informace o jejich dalším průmyslovém využití.
Novinkou tohoto ročníku veletrhu je Fórum Techtextil, které bude probíhat po celou dobu konání veletrhu a bude věnováno přednáškám, diskuzím a interaktivním akcím v novém formátu. Tento formát nahrazuje původní Techtextil Symposium a bude se konat přímo v hale 4.1.
Témata, kterým se přednášky a diskuze budou věnovat jsou následující: udržitelnost, digitální transformace, inteligentní textilie pro život
ve městě a technické textilie v lékařských technologiích.
Chybět nebude ani patnáctý ročník předávání ocenění za inovace
v technologickém vývoji Techtextil Innovation Award. Ocenění předává
Messe Frankfurt a oceňuje tím inovativní počiny v oblasti technických,
netkaných a funkčních textilií. Předávat se bude také ocenění studentům a mladým pracovníkům v rámci soutěže, Textile Structures for
New Building. Všechny oceněné práce a nápady budu představy poté
na speciální výstavě.
Současně s veletrhem Techtextil probíhá veletrh Texprocess, zaměřený na technologie pro zpracování textilu a pružných materiálů. Poprvé
v historii se na tomto veletrhu představí problematika udržitelnosti jako jedno z centrálních témat. Samotné ocenění Techtextil a Texprocess Innovation Award proto bude udělováno firmám za udržitelné
textilní inovace a unikátní zpracovatelské postupy.
Pro více informací navštivte oficiální webové stránky veletrhu
Techtextil techtextil.messefrankfurt.com
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VÚB a.s. Ústí nad Orlicí

70 LET OD ZALOŽENÍ
Ústí nad Orlicí –
V letošním roce
uplyne 70 let od
vzniku společnosti
VÚB a.s. (původně
Výzkumný ústav bavlnářský). Stejně jako v životě člověka tak i v životě firmy
jsou 70. narozeniny dostatečným důvodem k určitému ohlédnutí a připomenutí
dosavadní činnosti a současně i příležitostí představit společnost v její aktuální
podobě a zmínit se i o některých záměrech do budoucna.

VÚB a.s. je nástupnickým subjektem a pokračovatelem Výzkumného ústavu bavlnářského
a hedvábnického, založeného v roce 1949
a známého v textilním světě jako firma s dlouholetými zkušenostmi a tradicí v oboru textilu
i textilního strojírenství. V prvních letech existence se firma podílela na řešení problémů
spojených s obnovou textilního a oděvního
průmyslu po 2. sv. válce a postupně se zaměřovala na řešení nových úkolů bavlnářského
průmyslu, ke kterým patřily úspora pracovní
síly, zvyšování výkonu strojů, zvyšování produktivity a zlepšování organizace práce a využívání nových surovin a materiálů. Do období
přelomu 50. a 60. let se pak datuje počátek
systematického výzkumu a vývoje progresivních textilních technologií. Počátkem 60. let
byly zformulovány dva stěžejní výzkumné úkoly – Nové principy předení a Nové principy tkaní, jejichž řešení se na období dalších 30 let
stalo hlavním předmětem činnosti VÚB.

Světová špička v oboru
Jméno firmy VÚB je oprávněně spojováno
zejména se vznikem a celosvětovým šířením
technologie rotorového předení, na jejímž
vzniku a dalším vývoji se pracovníci VÚB zejména ve spolupráci s tehdejším n.p. Kovostav (později Elitex, dnes Rieter), jakož i dalšími partnery z oblasti textilu a textilního strojírenství v druhé polovině 20. století významným způsobem podíleli. Úspěšné řešení
a realizace této technologie, která se postupně rozšířila do celého světa, bez nadsáz-
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ky na mnoho let ovlivnila životy mnoha lidí nejen v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí, ale v celém odvětví textilu a textilního strojírenství.
V oblasti tkaní nutno zmínit výzkum a vývoj
technologie víceprošlupního tkaní představované strojem Kontis. V době svého vzniku,
t.j. na přelomu 60. a 70. let, představovala
tato technologie z hlediska dosahovaných
produkčních výkonů světovou špičku.
Dnešní akciová společnost byla po roce
1989 v důsledku nutné reakce na probíhající
celospolečenské změny i na postupný vývoj
textilního oboru, a to zejména bavlnářského
průmyslu, výrazně postupně restrukturalizována až do podoby dnešní soukromé akciové
společnosti s diverzifikovanou strukturou
podnikatelských aktivit. Od května roku
1992 firma působí na trhu jako akciová společnost a veškerá činnost je plně realizována
v podmínkách tržního hospodářství.
V zájmu zachování vlastní existence a další
konkurenceschopnosti firmy bylo nutno reagovat na negativní vývoj ve zmíněném textilním
oboru a postupně změnit strukturu podnikatelských aktivit. Společnost se během posledního
desetiletí po opuštění oboru tradiční bavlnářské výroby postupně soustředila na výroby
speciální s vysokou mírou přidané hodnoty.

Významný ekonomický potenciál
Aktuálně nejvýznamnější část ekonomického
potenciálu VÚB a.s. představuje speciální
strojírenská výroba, zaměřená především na konstrukci a výrobu jednoúčelových strojů a zařízení:
■ speciální jednoúčelové stroje a zařízení pro
různé průmyslové aplikace, např. velkoobjemová odvíjecí a navíjecí zařízení

■ různé manipulační linky a zařízení konstruované a vyráběné dle požadavků zákazníků.

Podařilo se zachovat a postupně i rozšířit
i aktivity v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje pro textilní strojírenství
a textilní průmysl. Výzkumné aktivity společnosti jsou zaměřeny do dvou základních
oblastí:
■ aplikovaný výzkum, vývoj vysokoprodukčních
strojů a technologie předení (výhradním partnerem v posledním desetiletí je firma Rieter)
■ výzkum a vývoj speciálních a funkčních textilií pro speciální technické aplikace, smart textilie, ochranné oděvy a oděvy a textilie pro
zdravotní a následnou péči.
Třetí oblast aktivit představuje výroba a dodávky speciálních textilií a produktů založených na využití výsledků vlastních výzkumných a vývojových projektů (Clevertex).
V souvislosti se zmíněnou restrukturalizací
bylo nutno zajistit a realizovat i rozsáhlou modernizaci výrobních prostor a strojního vybavení. To se daří i díky využití možností různých
programů a projektů veřejné podpory.
S ohledem na celou dosavadní historii firmy
věřím, že můžeme být právem hrdi na to,
co máme za sebou a stejně tak se těšit i na
další úspěšné roky. Za významným jubileem
a dosaženými výsledky stojí především úsilí
všech lidí, kteří firmou prošli. Rád využívám
této příležitosti k tomu, abych upřímně poděkoval všem bývalým i současným zaměstnancům, bez kterých bychom toho nikdy nedosáhli.
Ing. Vilém Fišer
předseda představenstva
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SOTEX GINETEX CZ

OCENĚNÍ QZ
SLAVNOSTNĚ PŘEDÁNO
Praha – Netradičně v lednu se konalo slavnostní předávání ocenění
z programu Česká kvalita, do kterého je zapojena také značka Zaručená
kvalita, kterou uděluje spolek SOTEX
GINETEX CZ, z.s. Celá akce proběhla
28. ledna ve Švandově divadle v Praze za přítomnosti několika poslanců
Parlamentu ČR, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a také
zástupců programu Česká kvalita.

Ocenění si převzali všichni jednatelé – (zleva) Bohumil Šimák,
Ondřej Šimák a Helena Kabíčková, zcela vpravo pak Ladislava
Zaklová, výkonná ředitelka SOTEX GINETEX CZ, z.s.
Foto: SOTEX

Bylo předáno celkem devět ocenění produktům či službám z celého
spektra oblastí. Od ocenění Domu pro seniory Foltýnova v Brně, přes
pěstitele zeleniny Farmy Ráječko až po výrobce vířivek a bazénů USSPA. Mezi oceněnými nechyběli také zástupci textilu. Ocenění získala
společnost B.E.S. – Petrovice s.r.o. za výrobek Prostěradlo žerzej,
který splňuje oborové normy a byl přezkoušen také podle požadavků
na výrobky pro děti do tří let věku.
Výrobky společnosti B.E.S. Petrovice patří mezi špičky ložního prádla
na našem trhu. Na trhu působí tato rodinná firma více než čtvrtstoletí
a v současnosti se do řízení firmy zapojuje již druhá generace.
Srdečně gratulujeme!
www.sotex.cz
inzerce

QZ – Zaručená kvalita
je značkou kvality, která
v programu Česká kvalita
zastupuje oblast textilních
výrobků a služeb
souvisejících s údržbou
textilu. Kvalita
výrobku/služby je ověřována
nezávislou třetí stranou,
nejčastěji akreditovanými
zkušebními ústavy. Výrobky
se ověřují na úroveň
požadavků, které mají
předejít nebezpečí
reklamací. Ověřuje se zdravotní nezávadnost a podstatné
užitné vlastnosti textilních výrobků.
Výrobky takto označené odpovídají platným právním
i technickým předpisům a najdete na nich veškeré informace
o údržbě výrobku. V případě reklamací máte jistotu, že
případná reklamace proběhne bez průtahů výměnou zboží
nebo vrácením peněz.
Statut značky je zaměřen na kvalitní výrobky a služby na
českém trhu bez ohledu na původ zboží. Objevit se může na
zboží levnějším i dražším, na zboží domácí i zahraniční výroby.
Značka QZ umístěná na provozovnách prádelen zaručuje
kvalitní šetrné praní a profesionální úroveň svých služeb.
Značka se uděluje na základě splnění požadavků daných
oborovou specifikací OS 80-04, kde se hodnotí kvalita praní
z hlediska vlivu procesu praní na pranou textilii.
Součástí značkyQZ jsou piktogramy kvality, které upřesňují
ověřené vlastnosti výrobku.
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Obchod s džínovou módou

POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ
SE STUPŇUJÍ
Hradec Králové – „Při prodeji sortimentu,
který nabízíme je nutností odborný přehled
a profesionální přístup k zákazníkovi. Toto
bychom nemohli nabídnout, kdybych zaměstnával příležitostné brigádníky,“ říká
Karel Milerski, majitel firmy RIMIKA. Ta
provozuje specializovanou prodejnu s džínovou módou RIMIKA Jeans v Hradci Králové.

Naše sortimentní zaměření bylo od počátku
vzniku firmy RIMIKA myšleno jako specializovaná prodejna džínového zboží pro celou rodinu, tedy pro dospělé a děti všech velikostních skupin od kojeneckých až po nadměrné
velikosti. Zaměřovali jsme se především
z 80 % na výrobky od českých výrobců, ale
těch v průběhu let v našem džínovém sorti-
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Z jakých zemí tedy nabízíte sortiment?
V současnosti je naše sortimentní nabídka
tvořena 75 % dovozu z unijních zemí, především Německa, Rakouska, Polska, Slovenska
a dalších. Naši dodavatelé jsou přímí zástupci
daných značek v ČR. Preferujeme prodej džínů, léty prověřených, značek jako jsou například Pionier, Pioneer, Banny, Marten, Pako
Jeans a zajímavých doplňkových oděvů značek Hajo, Jupiter, Tonelli a spousty dalších.
A musím říct, že u námi nabízených značek je
vidět neustálé zvyšování kvality výrobků i jejich
inovace v oblasti designu.

Jaký děj má příběh vašeho podnikání?
V roce 1995 jsem založil firmu s vizí provozovat specializovanou prodejnu džínového
zboží pro děti i dospělé. Začátky mého podnikání probíhaly v prostorách velkých cca
30 m2 v Hradci Králové, následně jsem se
přesunul do stávajících prostor na Gočárově
třídě. Tyto jsou zhruba třikrát větší než původní prostory.
Podnikat jsem začal sám, později jsem zaměstnával i několik prodavaček. V současné
době v prodejně RIMIKA Jeans pracuji já
a jedna paní prodavačka. Příležitostné brigádníky nenajímám, protože pokud chcete, aby
byl zákazník skutečně spokojený a v nabídce
sortimentu máte více než 30 různých modelových variant džínů, trvá několik týdnů, než
se člověk začne orientovat a odvádět opravdu
odbornou práci a zákazníkovi zvládne s úsměvem správně doporučit model kalhot jako ušitý na míru přímo pro něj. Tohoto výsledku nedocílíte s dočasným brigádníkem.

mentu postupně ubývalo. To mělo vliv jak na
skladbu dodavatelů, tak na šíři sortimentní
nabídky, která je v současnosti zaměřena již
jen na dospělé. Ve snaze o zachování firmy
jsme museli postupnou absenci českých výrobků nahradit zahraničním zbožím.

Nemáte e-shop. Z jakého důvodu?

Karel Milerski

Mým prvořadým cílem je dobře fungující kamenná prodejna, protože se rád věnuji zákazníkům, jejich potřebám a díky tomu získávám důležité poznatky jakým směrem dále
vést firmu, aby se rozšířily řady našich spokojených zákazníků. Moje představa kvalitního a dobře fungujícího e-shopu je, že dnes si
zboží objednáte a zítra, nejpozději pozítří,
máte objednávku doma. Tuto rychlost ne-
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jsem bohužel momentálně schopen zajistit,
proto zůstanu zatím u osobního prodeje a eshop bude možná překvapení pro zákazníky
v příštích letech.
O které zboží je aktuálně největší zájem?
Aktuálně je u pánů největší zájem o klasické
rovné tmavomodré džíny. Ženy se začínají
odpoutávat od střihů slim a požadují stále více džíny rovnějšího střihu s vyšším pasem.
Jak často vám chodí zboží?
V našem hlavním džínovém programu fungují roční, případně půlroční předobjednávky.
Největší příliv nových modelů kalhot bývá měsíc před danou sezonou a potom v průběhu
celé dané sezony jaro/léto nebo podzim/zima. V minulosti jsem se setkal s dodavateli,
kteří nebyli schopni dodat zboží v objednané
kvalitě, ceně nebo termínu. Pár problémů se
řešit muselo, ale v současné době jsou
všichni naši dodavatelé spolehliví obchodní
partneři.
Jaké formy propagace upřednostňujete?
Velkým pomocníkem je nám výloha prodejny,
kam novinky v sortimentu, které chodí každých 14 dní, umisťujeme. Další formou propagace naší prodejny a seznamování zákazníků s novým zbožím, jsou naše webové
stránky a pravidelná inzerce v tisku. Reklama je důležitou součástí úspěšnosti naší firmy na trhu, tou pro nás ale nejlepší jsou reference od spokojených zákazníků.
Kdo jsou vaši zákazníci?
Naší nejsilnější skupinu zákazníků tvoří ženy
a muži věku od 35 do 55 let. V další skupině
jsou teenageři a mladé dámy, ale i pánové.
Jsme schopni uspokojit zájem o klasické
a decentní provedení džínů a kalhot a s tím
i dalšího oblečení, ale i extravagantní výraznější provedení džínů s efekty a doplňky.
Rozdíly mezi potřebami zákazníků se sice od-

víjejí od věku a společenského postavení, ale
v našem volnočasovém sortimentu džínů
a kalhot také od toho, na co má takzvaně zákazník náturu, co chce zkusit, čím se potěšit, či trochu zaexperimentovat, anebo zda
chce zůstat elegantní a mírně formální.

kého kvalitního a cenově zajímavého spodního prádla. Také neúspěšně hledáme dodavatele na atraktivní dámské sportovní svetry.

Jsou dnes zákazníci náročnější než dříve?

Může se to stát u extravagantního kousku,
ale i ten si nakonec najde svého zákazníka.
Problematičtější je, pokud se při objednávce
neodhadne množství zboží a jeho více, než je
potřeba. Ale ani takovou situaci neřešíme
slevami. Pokud se jednou dáte na cestu slev,
bude zákazník primárně vyhledávat pouze
zboží ve slevách a bude na slevy čekat. Slevy
mají význam pouze u zboží, které je nějakým
způsobem poškozeno, ale závada nebrání jeho dalšímu užívání.

Nejen cena, ale i kvalita nabízeného zboží je
velice podstatná, neboť i vkus a náročnost
našich zákazníků rok od roku stoupá a já
bych byl velice rád, abychom zákazníkům jejich stoupající požadavky s přehledem profesionálně splňovali. Zvyšuje se tlak na dokonalé zpracování materiálu, na jemnost tkanin
při zachování jejich dlouhé životnosti, dokonalost přesně padnoucího střihu, na zdobící
detaily a různorodost barev.

Jak řešíte situaci, kdy se vám nedaří prodat nějaké zboží?

Jak jste si udržel svou pozici na trhu?
Existuje zboží, které se vám nedaří sehnat?
Specializujeme se na džíny a kalhoty a nabízíme široký výběr dámských a pánských modelů. V našem sortimentu lze nalézt dámské
a pánské džíny a kalhoty v různých střizích,
materiálech a barvách, dále však také košile, mikiny, trika, svetry, bundy, sukně, džínové šaty a sezonní zboží, jako jsou krátké kalhoty, capri kalhoty a další doplňky například
kšiltovky, v zimě čepice, šály a rukavice.
V loňském roce jsme k naší stálé nabídce kožených opasků přidali velký výběr kožených
peněženek a kabelek.
Velikostně dokážeme obléknout zákazníky
s velmi štíhlou postavou od 55 cm v pase až
po zákazníky s pasem 160 cm. V těchto
okrajových velikostech je na velkoobchodním
trhu poměrně malá nabídka atraktivních kousků. Uvítali bychom zde nabídku odvážnějších
barev i provedení a lepší materiály srovnatelné s nabídkou ve standardních velikostech.
Ani výška postavy u nás není problém. Nabízíme kalhoty a džíny ve zkrácených, prodloužených i extra prodloužených délkách.
V současnosti chystáme rozšíření o spodní
prádlo. Jsme ve fázi hledání dodavatelů hez-

Vždy jsem se snažil nabízet jen kvalitní zboží
a mít příjemný personál, který je díky odborné znalosti a estetickému vkusu schopný zákazníkovi upřímně poradit a ne jen prodat
zboží za každou cenu. V RIMIKA Jeans neustále sledujeme nové trendy v odívání, rozšiřujeme si znalosti co se materiálů, barev
a střihů týče a získané informace předáváme dále svým zákazníkům. Ke každému
z nich přistupujeme individuálně, a pokud má
zákazník zájem, rádi mu pomůžeme s výběrem originálního kousku k doladění jeho stávajícího outfitu. Mnohdy k nám naši zákazníci
přijdou nejenom za účelem nákupu, ale
i pouze pro odbornou radu.
Jak vidíte budoucnost firmy?
Máme v úmyslu dělat všechno proto, abychom byli ještě více atraktivní pro naše stávající, stále náročnější, zákazníky, ale také ty
nové. Budeme se dále zdokonalovat v udržení výborného servisu, vzdělávat se a vyhledávat nový, pro zákazníky zajímavý sortiment.
Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv Karel Milerski
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Osobnost roku 2018: Ing. Otakar Petráček

KOŠILE JSOU
MÝM OSUDEM

2x foto: Jiří Zach pro STYL a KABO

Brno – Titul Osobnost roku z textilní a oděvní branže, který uděluje redakce odborného
časopisu Svět textilu & obuvi ve spolupráci s Asociací textilního, oděvního a kožedělného
průmyslu ČR a Veletrhy Brno a.s., získal za rok 2018 Ing. Otakar Petráček. Cena mu
byla udělena v neděli 17. února na veletrzích STYL a KABO v Brně.

traktace s největším německým výrobcem
pánských košil a že bych to jednání měl vést
já. O podrobnostech jsem nic nevěděl. Měl
jsem štěstí: Ten německý partner přijel večer
do Klatov a já jsme se s ním sešel. Okamžitě
pochopil, že o výrobě košil nic nevím. Nabídl
mi pomocnou ruku: Dlouho do noci jsme věc
probírali. Dopadlo to výborně: Druhý den
jsme spolu nakontrahovali přes 100 000 kusů košil! A ještě jedna drobnost mě na tom
zaujala: Jemu bylo zhruba 70 let a mně tehdy
jen něco málo přes dvacet. Byl to zkrátka solidní člověk a pro mě to byla škola života.
Po devíti letech jste se přesunul z výroby
konfekce k výrobci tkanin. Ta změna už
nebyla tak velká, že?
Jasně, to už jsem věděl, o čem je řeč. Zvláště, když firma Brennet AG, kam jsem zamířil, vyráběla právě košiloviny. Mimochodem,
kromě pár let ve Velvetě, která je předním
evropským výrobcem bavlnářských tkanin
pro oděvní účely, jsem se vždy pracovně věnoval košilím. Takže se dá říci, že košile jsou
mým osudem.
Můžete stručně představit společnost
Mileta a.s.?

Ing. Otakar Petráček
Ing. Otakar Petráček (51) je předsedou představenstva společnosti Mileta a.s. se sídlem
v podkrkonošských Hořicích. Patří k nejzkušenějším vrcholovým manažerům a obchodníkům působícím v odvětví textilního a oděvního průmyslu. Svoji profesní kariéru započal
po absolvování studia zahraničního obchodu
na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce
1991 u konzultační firmy McKinsey & Company. Již po ročním působení v této společnosti se začal věnovat oděvnímu a textilnímu
oboru, a to postupně v několika firmách.
V letech 1992–2001 působil jako jednatel
a obchodní ředitel ve společnosti JOKA Klatovy. Tato firma byla v devadesátých letech
nejsilnější značkou pánských košil ve středoevropském regionu. Od roku 2002 do roku 2006 byl zaměstnán u německého výrobce bavlněných tkanin Brennet AG a poté
mezi lety 2006 a 2008 pracoval pro firmu
Velveta a.s. v pozici obchodního ředitele
dceřiné firmy Perla a.s. a posléze jako náměstek generálního ředitele Velveta a.s. Zároveň byl členem představenstva Velveta
Italia srl. Od roku 2008 do současnosti pů-
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sobí Ing. Otakar Petráček jako předseda
představenstva společnosti Mileta a.s. Vedle svých manažerských povinností od roku
2016 zastává rovněž funkci viceprezidenta
Asociace textilního, oděvního a kožedělného
průmyslu. Při příležitosti přední ceny Osobnost roku 2018 jsme požádali pana Petráčka o rozhovor.
Svoji kariéru jste začal u prestižní americké konzultační firmy McKinsey & Company. Co vás přivedlo do řad textiláků?
Pomáhal jsem firmě Joka Klatovy s privatizačním projektem tohoto podniku. Když se to podařilo, zástupce restituentů Joky (výrobce
pánských košil – pozn. redakce) se na mne
obrátil s prosbou, zda bych jim pomohl podnikání rozjet. Dodnes si pamatuji, že jsem jim
řekl, že to zkusím, ale maximálně na tři měsíce. Pak jsem to prodloužil na celý rok. No,
a nakonec jsem u textilu zůstal dodnes...
Nemohu zapomenout na první týden ve firmě. Hned asi druhý nebo třetí den jsme odpoledne zjistil, že nazítří je připravena kon-

Mileta a.s. patří k největším textilním výrobcům v Evropě. Disponuje vícestupňovou výrobou od bavlněné příze po hotový výrobek. Na
výrobě se podílí tkalcovna, úpravna, barevna, skládárna. Mileta a.s. též disponuje vyšívacím zařízením Tajima, které je orientováno
na zpracování výšivek na bázi nejnovějších
technologií.
Patříme mezi největší evropské výrobce košilovin, batistů a kapesníků. Relativně nová
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produkce košilovin (vidíte, už jsme u nich zase...) se setkala zásluhou italských návrhářů
s enormním úspěchem na mezinárodním
trhu a tvoří dnes podstatnou část naší produkce – něco kolem 60 % celkové výroby.
Kolekce lůžkovin a ubrusovin je zaměřená
především na potřeby hotelů a restaurací,
ale i na domácnost. Zvláštní důraz je kladen
na produkci brokátů, damašku a batistů se
saténovými pruhy pro africké a arabské trhy.
Celkem Mileta vyrobí ročně mezi čtyřmi až
pěti miliony metrů ročně.
Kdo jsou vaši odběratelé?

To musí být pro tak velký podnik typu Mileta s tržbami přes půl miliardy korun
velmi neefektivní...
Jakkoliv tento obchodní model opravdu připadá na první pohled šílený, funguje to.
A nejen v tuzemsku.
Jestli tedy dobře počítám, v textilní
branži působíte už 27 let. Došlo k nějaké
zásadní změně v této branži?
Změnilo se úplně všechno.
K lepšímu, nebo k horšímu?
Ta vaše otázka je velmi sugestivní. Ale odpovím na ní: Bohužel musím říci, že spíše
k horšímu. Podle mého názoru se rozhodně
snížila kvalita výrobků, které si kdekoliv ve
světě, v jakémkoliv obchodě, kupujeme. Prostě už neodpovídá tomu, na co jsme byli
zvyklí v devadesátých letech. Tu největší
změnu ale vidím v nástupu online obchodů.

Ing. Otakar Petráček přebírá v Brně ocenění z rukou Ing. Gabriely Císařové, ředitelky
veletrhů STYL a KABO, uprostřed Dr. Michal Korol, šéfredaktor Světa textilu & obuvi
Tím se totálně změnil maloobchodní segment, jak jsme ho znali dosud. Vyrovnat se
s tím a prosadit se, to vidím jako největší výzvu do dalších let. Zkrátka je třeba najít
symbiózu mezi online byznysem a kamennými obchody.
Kam až to může dojít, ukáže následující příklad. Jeden prestižní obchod v Chicagu si
vybral z dvou a půl tisíce variant košilovin,
které máme v nabídce, materiál na tři košile. Online objednávka je plně automatizovaná, a tak se prakticky okamžitě dostala až
na náš stříhací stůl. Během 24 hodin bylo
vše připravené k expedici – do Hondurasu.
Tam proběhla konfekce těch košil. Během
dvou týdnů to z Hondurasu odjely lodí do
Spojených států. Tam ty tři košile v Miami
vybalili a poslali do Chicaga. Do měsíce od
objednávky měl obchodník zboží ve skladě.
To, že tyto objednané košile objely celý svět,
je věc jiná...
Tak by asi světový obchod neměl probíhat.
Já si myslím, že ne. Když už ne kvůli ničemu
jinému, tak z ekologického hlediska to není

v pořádku. Ale to je v praxi svět, ve kterém
žijeme. Ať se nám to líbí, nebo ne.
Hovořil jste o výzvách. Jaké jsou pro vás
ty nejdůležitější?
Ta největší výzva je vždy snažit se předvídat,
kam se trh posouvá. Co s tou firmou, kterou
řídíte, dělat, aby člověk – jak říká klasik – nestál opodál. Je potřeba hodně cestovat, mít
přitom oči dokořán, abyste věděli, co nás čeká v příštích letech.
Co nás čeká v příštích letech?
To kdybych přesně věděl, byl bych opravdu
rád. Myslím, že nás čeká veliké zemětřesení
v maloobchodě, kde bude nadále stoupat rivalita mezi online obchody a kamennými prodejnami. Podle mého názoru je jediným řešením, aby ti nejlepší nabídli svoji zkušenost na
všech platformách. Takže online obchody půjdou do kamenných obchodů a kamenné obchody si pořídí vlastní online. Profitovat z toho
budou jak obchodníci, tak i zákazníci.
Děkuji za rozhovor: Michal Korol

4x foto: archiv Mileta a.s.

Co se týče tkanin, přes 98 % naší výroby exportujeme. Největší trh pro nás je Francie,
druhé Polsko, třetí Švédsko, pak je Itálie,
USA atd. Dodáváme i českým výrobcům košil, třeba firmě Janek v Rožnově pod Radhoštěm a spolupracujeme i s řadou velmi
kvalitních krejčovských firem. Dodáváme i na
tzv. měřenky, to v praxi znamená, že si krejčovská dílna u nás objedná třeba jen dva
metry materiálu – a my ho dodáme.
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Osobnost roku 2018: Alois Šůstek

DÁVÁME PŘEDNOST
KVALITĚ PŘED CENOU

Foto: Jiří Zach pro STYL a KABO

Brno – Titul Osobnost roku 2018 z kožedělné branže získal Alois Šůstek, jednatel společnosti FARE s.r.o. Valašské Klobouky. Ocenění převzal v neděli 17. února na veletrzích
STYL a KABO v Brně. Při této příležitosti jsme pana Šůstka požádali o rozhovor.

ných znalostí a zkušeností zamýšleném novém oboru. Prostřednictvím svého známého
jsem si sehnal zájemce o naši práci ve
mzdě. Věděl o několika takových firmách,
které hledali v tehdejším Československu levnou pracovní sílu. Vybral jsem si pro začátek
jednu obuvnickou firmu z jižní Italie. Oni si dodali veškerou dokumentaci, materiál, komponenty i nezbytné zařízení. Přijal jsem tři zaměstnance a začali jsme postupně pro tohoto partnera šít svršky pro obuv sportovního
typu. V krátké době jsem navýšil náš nový kolektiv na osm lidí a hlavně jsme začali odhalovat zákonitosti výroby obuvi. Bylo toho v této době velice mnoho, co jsme museli rychle
pochopit a podle toho se zařídit. Vydělal
jsem tímto způsobem alespoň malý kapitál
na to, abych mohl rozšířit strojní park o pár
dalších starých strojů a pustit se do výroby
vlastního produktu. Po sedmi letech nám již
původní prostory nedostačovaly a našli jsme
si vhodnější ve Valašských Kloboukách. Tam
působíme dodnes.
To je zajímavý začátek. A jak jste se dostali k vlastním výrobkům?

Alois Šůstek
Co vás přivedlo k výrobě obuvi?
Po revoluci v roce 1989, když byla ta možnost, tak mě lákalo se osamostatnit, založit
si vlastní firmu a dělat nějakou smysluplnou
práci. Také jsem nechtěl být dále závislý na
svém zaměstnavateli, kde to naopak šlo od
desíti k pěti. Začínaly krachovat mnohé veliké podniky, jako například tehdejší obuvnický
gigant Svit Zlín. Tato situace se mi jevila jako
příležitost. Měl jsem takovou představu, že
využiji kvalifikovanou pracovní sílu i strojní zařízení z rozpadajícího se Národního podniku
Svit, který byl nejbližším větším městem
k mému bydlišti. Domníval jsem se, že pro
nejbližší období budou k dispozici jak odborníci, tak levné obuvnické stroje. Nezbývalo,
než si rychle začít osvojovat taje obuvnického
řemesla, kterému jsem do té doby vůbec nerozuměl.
Jsem výrazně technický typ a kromě toho
jsem disponoval pouze velkým odhodláním,
dobrým organizačním talentem a manuální
zručností. K prvnímu červnu 1991 jsem si
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založil živnost a pronajal jsem si v místním
zemědělském družstvu malé výrobní prostory a vybavil je těmi nejjednoduššími stroji pro
výrobu obuvnických svršků. Na úplném začátku jsem se orientoval na práci ve mzdě,
protože na kompletní vybavení dílny jsem neměl dostatek finančních prostředků. Byl
jsem v té době na všechno sám. Hlavně
jsem se stále potýkal s nedostatkem potřeb-

Spolupráce s touto italskou firmou se neukázala jako perspektivní. Dodávky materiálů často vázly a také ceny byly příliš nízké.
Našel jsem si proto jiného zájemce o naši
práci. Byl z Rakouska a naopak jeho dodávky materiálu byly spolehlivé. Dodával nám
stále nové a nové vzory a byl velmi náročný
na technologickou kázeň. Se svými vysokými technologickými nároky byl pro nás tím
nejlepším učitelem. Přestože tato spolupráce se úspěšně dále rozvíjela a dlouhodobě
pokračovala, tak my jsme už souběžně začali s výrobou vlastních jednodušších typů
obuvi. Podařilo se nám získat zakázku od firmy Baťa na výrobu 5 000 párů jednoduchých dětských papuček. To byla pro nás na
tu dobu klíčová zakázka nejen z hlediska
ekonomického, ale také vlastně předurčila
směr naší další práce. Pustili jsme se do výroby dětské obuvi. Pokračovali jsme vývojem dalších typů dětské textilní obuvi a po-
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stupně jsme začali do naší první kolekce doplňovat obuv z kůže. Během tří let od začátku podnikání již naše kolekce čítala okolo 20
různých typů dětské obuvi, a to v celoročním letním i zimním provedení.
Neměli jste problém s odbytem, jak jste
získávali zakázky? Jaké byly vaše největší
potíže v té době?
S odbytem jsme problémy zpočátku neměli,
protože naše botky měly atraktivní vzhled, na
který tady lidi do té doby nebyli zvyklí. Ale v té
době postupně přibývali další čeští výrobci
obuvi a sílila konkurence. Problém byl také
v tom, že v naší firmě, která už tehdy nesla
jméno FARE, jsme preferovali kvalitu před
cenou. Při vývoji nových modelů jsme vždy
dávali přednost spíše kvalitnějším a zpravidla
dražším materiálům, což se nepříznivě projevovalo na jejich vyšší ceně. Reagovali jsme
na tuto situaci tím, že jsme se pustili do výroby vycházkové a společenské obuvi ro dospělé. Následně jsme nabídku rozšířili o obuv
trekingovou s membránou, kterou vyrábíme
až doposud ve všech velikostech od 23 až
do nadměrných velikostí číslo 48. O tyto naše výrobky byl zájem a koncem devadesátých
let dosahovala výroba dospělých velikostí až
70% naší produkce.
Největší problémy byly personální, zejména
v oblasti managementu. Sám bych toho dokázal velmi málo. Bohužel nežijeme v naší současné společnosti dobu, kdy jsou zaměstnanci ochotni podat nadstandardní pracovní výkony a přijmout odpovědnost. Velice často jsem
v tomto smyslu byl nucen svoje požadavky na
podřízené korigovat. Velmi jsem si vždy vážil
a vážím spolupracovníků, kteří byli ochotni se
chopit svých úkolů se zaujetím.

Jak vznikl název FARE?
Jde o začáteční písmena slov Fantazie,
Atraktivita, Rytmus, Elegance. Šlo tady primárně o snahu, aby v názvu firmy byl obsažen její příběh. Později se z toho stalo logo
společnosti a název FARE si během času šel
dál svým životem.
V jednom z rozhovorů jste zmínil, že Vaším vzorem byl Tomáš Baťa. Jak se to
projevuje v praxi ve vaší firmě?
Ano, o fenomén Baťa jsem se vždy velmi zajímal. Pamatuji si už ze svého dětství dvě
jména, která se v naší rodině vyslovovala
s mimořádnou úctou. Byla to jména Baťa
a Masaryk. Pocházím ze zlínského kraje, kde
Baťův vliv je dodnes ohromný. Kdo se zajímá
o život a práci Tomáše Bati zakladatele, tak
velice dobře ví, že tady jde o naprosto výjimečného člověka s fenomenálními výsledky
své práce a života vůbec. Chovám k němu
neskonalou úctu.
Vaše manželka také pracuje ve FARE?
Ano, moje žena je absolventkou UTB ve Zlíně,
obor designu obuvi. Základní znalostí, které
zde získala, velice úspěšně rozvíjí v naší společnosti. Kromě designu našich výrobků řeší
hlavně modelářskou a technologickou část
technické přípravy výroby. Postupně se stala
klíčovou osobou ve společnosti FARE.
Co se za těch 28 let existence firmy změnilo? Můžete představit dnešní FARE?
Myslím, že bez nadsázky mohu prohlásit, že
v současné době je značka FARE v České re-

publice velice dobře známá a že si postupně
vybudovala solidní, snad mohu říci, že prestižní image. Po celou dobu, již téměř třicetiletého trvání, jsme vždy dávali přednost
kvalitě před cenou. Tato filozofie firmy FARE
byla příčinou, že jsme si prošli mnoha složitými obdobími. Ale vyplatilo se. Domnívám
se, že velmi dobrá pověst značky FARE je naší nejcennější hodnotou.
Již mnoho let vydáváme dvakrát ročně aktualizovaný katalog obuvi, který v současné době čítá asi pět set různých vzorů obuvi. Jde
převážně o dětské modely, které již téměř
deset let v naší kolekci silně převažují. Vyrábíme denně 500 až 700 párů obuvi, podle
ročního období a technologické náročnosti.
Do nejbližších let se díváme s optimismem,
a proto investujeme nemalé prostředky do
nových výrobních prostředků. Pořídili jsme
nedávno technologii pro přímý nástřik
podešví, zřizujeme robotické pracoviště do
konfekční dílny, apod. Velice nás těší situace,
když se naše výrobky samy dobře prodávají
a nemáme problém s jejich odbytem.
Zájem zákazníků převyšuje naše výrobní
možnosti a to je dobře. K této situaci také
významně přispívá náš internetový prodej,
který již více, než pět let, utěšeně roste. Na
začátku jsem byl překvapen, že i boty se dají
prodávat na internetu a bez zkoušení. Ale
v současné době jde o naprosto běžnou
praxi a proto věnujeme našemu e-shopu nemalou pozornost. Náš web vykazuje v průměru 2 000 návštěv denně. Snažíme se,
aby potenciální zákazník tam našel vše, co
očekává. Chceme se mu rychle a dobře porozumět. Náš zákazník je ten, kdo řídí naše
další kroky.
Děkuji za rozhovor. Michal Korol
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Ekonomický vývoj českého textilního a oděvního průmyslu za rok 2018

TREND RŮSTU
SE OPĚT POTVRDIL
Tržby za rok 2018
oproti stejnému období
předchozího roku, běžné ceny
Textil
Oděv
TOP

▲
▲
▲

+3,2 %
+1,8 %
+3,0 %

Zaměstnanost za rok 2018
oproti stejnému období
předchozího roku
Textil
Oděv
TOP

▼
▼
▼

-1,3 %
- 2,2 %
-1,6 %

Mzdový vývoj za rok 2018
oproti stejnému období
předchozího roku
Textil
Oděv
TOP

▲
▲
▲

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

Produktivita práce
za rok 2018
oproti stejnému období
předchozího roku, běžné ceny
Textil
Oděv

▲
▲

Praha – Výsledky textilního a oděvního průmyslu v České republice za rok 2018 zpracovala Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) ČR. Svět textilu & obuvi
je má k dispozici. Z analýzy vyplývá, že tuzemský textilní i oděvní průmysl má za sebou další dobrý rok. V následujícím textu vám přinášíme základní informace.

PRODEJ
Na základě výsledků za rok 2018 dosáhly
tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) 56,5 mld. Kč.
Z toho 48,3 mld. Kč v textilním sektoru
a 8,2 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 3 % ve srovnání
se stejným obdobím předchozího roku. Na
tomto se podílí textilní průmysl zvýšením
tržeb o 3,2 % a oděvní průmysl snížením
tržeb o 1,8 %.

ZAMĚSTNANOST
Zaměstnanost, měřená průměrným počtem
zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více pracovníky, dosáhla na konci roku 2018
v TOP úrovně 32 200 zaměstnaných osob,
což představuje pokles o 1,6 % oproti stejnému období předchozího roku. Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala pokles na 21 800 zaměstnaných osob, to je
o 1,3 % oproti stejnému období předchozího

roku. Oděvní průmysl zaznamenal také pokles počtu zaměstnaných osob na 10 400,
což je o 2,2 % méně než ve stejném období
předchozího roku.

MZDOVÝ VÝVOJ
Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla
na konci roku 2018 hodnoty 23 600 Kč, což
představuje nárůst o 8,5 % oproti stejnému
období předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 25 900 Kč a tato hodnota je
přibližně o 7 300 Kč vyšší než v oděvním průmyslu.

PRODUKTIVITA
PRÁCE
Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla
na konci roku 2018 výrazně vyšší hodnoty
v textilním průmyslu (2,22 mil. Kč/pracovník/rok) než v oděvním (790 000 Kč/pracovník/rok). V meziročním srovnání v textil-

Dovoz a vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2018 a 2017 (mld. Kč)

+4,6 %
+4,0 %

Zahraniční obchod
za rok 2018
oproti stejnému období
předchozího roku
Vývoz
Textil
Oděv

▲
▼

+0,4 %
- 0,1 %

▼
▼

- 0,1 %
-2,0 %

Dovoz
Textil
Oděv

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
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ním sektoru tato produktivita stoupla o 4,6 %
oproti stejnému období předchozího roku.
V oděvním sektoru pak došlo k nárůstu produktivity o 4 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

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

ZAHRANIČNÍ
OBCHOD
Vývoz textilního a oděvního zboží v roce
2018 rostl oproti roku 2017 o 0,2 %,
avšak jen kvůli navýšení vývozu textilního zboží, přičemž dynamika růstu vývozů byla větší
než u dovozů. V případě oděvního zboží pokles vývozu představoval 0,1 %, objem dovozů pak klesl o 2 %. I za této situace si
však oděvní průmysl nadále udržuje zápornou bilanci zahraničního obchodu. A přestože je bilance textilního průmyslu kladná, je
celková bilance textilního a oděvního průmyslu bohužel záporná.

Průměrný počet zaměstnaných osob

CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
Celkový objem tržeb v textilním a oděvním
průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci
v roce 2018 dosáhl slušných 56,5 mld. Kč
a potvrdil se tak dlouhodobý trend růstu tohoto odvětví, který započal v roce 2010. Tento
růst již tradičně táhne textilní průmysl, oděvní
průmysl však nezůstává nijak pozadu. V celém odvětví byl zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců, což je způsobeno jednak neuspokojivou situací na trhu práce, jednak úspornými opatřeními díky růstu mezd. Pozitivní je tak
růst produktivity práce, která rostla, jak v textilním průmyslu, tak i v průmyslu oděvním. Její růst je vyšší než růst tržeb, avšak nižší než
růst mezd. V zahraničním obchodu textilním
a oděvním zbožím, obdobně jako v předchozích letech, převažují dovozy nad vývozy, a to
díky výraznému dovozu oděvního zboží, které
je dále patrně redistribuováno z ČR do dalších evropských zemí. Meziročně ale došlo ke
snížení v položce dovozu, což může naznačovat, že české oděvní i textilní zboží nalézá ve
větší míře uplatnění na domácím trhu. V případě textilního zboží dlouhodobě převažuje
kladná obchodní bilance.

Průměrná měsíční mzda (Kč)

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

2x foto Pixabay
Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK
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Česká kvalita na veletrhu KABO

NOVÁ OCENĚNÍ
KOMFORTNÍ OBUVI
Brno – Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)
je garantem značky Žirafa –
zdravotně nezávadná obuv –
bota pro Vaše dítě. Tato
značka, resp. nové certifikáty
značky, se již tradičně předávají právě při veletrhu KABO.
Značka Žirafa byla do vládního
programu Česká kvalita, který
propaguje a podporuje kvalitní výrobky a služby a je součástí Národní politiky kvality, přijata jako jedna z prvních značek v roce 2003.

Dá se říci, že značka roztomilé žirafky se stala jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších
značek kvality u spotřebitelů. Spotřebitelé
jsou si stále více vědomi i rizika poškození
dětských nohou, pokud nakupují nekvalitní
dětskou obuv. Novinkou, která přibyla v roce
2016, je možnost nadstandardně hodnotit
i obuv pro dospělou populaci. Z průzkumu,
který ČOKA realizovala mezi spotřebiteli, jednoznačně vyplynulo, že čeští zákazníci chtějí
nosit kvalitní obuv a dali by v 80 % případů

přednost garantovanému nákupu „kvalitní
a komfortní obuvi“. Jak má ale dospělý spotřebitel poznat, že je obuv kvalitní a komfortní, že nepoškozuje nohu, že je pohodlná při
chůzi a že splňuje všechny stanovené požadavky? Protože se velmi osvědčil systém
nadstandardního hodnocení právě u dětské
obuvi, zavedla ČOKA obdobný systém hodnocení i u obuvi pro dospělou populaci.
Významným počinem bylo přijetí značky
Komfortní obuv do Programu Česká kvalita

v červenci 2016. Smyslem této značky je
poskytnout spotřebitelům možnost vybrat si
na trhu přesyceném nekvalitní a mnohdy
i zdravotně závadnou obuví špičkový výrobek
správné konstrukce, zajišťující pohodlné nošení bez zdravotního rizika, s vysokou odolností, dlouhou životností, se správným označením velikosti a splňující řadu dalších kvalitativních parametrů.
Také letos v únoru byla předána při příležitosti veletrhu KABO nová ocenění firmám,
které se seriózně a dlouhodobě zabývají kvalitou dětské obuvi nebo obuvi pro dospělou
populaci a tuto si nechávají ověřit v systému
tzv. dobrovolné certifikace. Péče o nadstandardní kvalitu je prostoupena vždy celou firemní filozofií a obuv je ve firmách navrhována a vyráběna s náležitou péčí a láskou.
Všem oceněným firmám blahopřejeme
a přejeme jim mnoho spokojených odběratelů i konečných spotřebitelů!
Text a foto:
PhDr. Vlasta Mayerová,
Jana Bobálová,
Česká obuvnická a kožedělná asociace

Společné foto z předávání nových certifikátů na veletrhu KABO (zleva): Miroslav Bísek – prezident ČOKA, Jana Mořkovská – jednatelka
firmy Leon OrthoShoes s.r.o., Tomáš Helma – obchodní zástupce firmy Boty Beda s.r.o., Marcela Paternová – jednatelka firmy HP
Čechtín s.r.o., Svatopluk Ott – vedoucí maloobchodního prodeje firmy V+J obuv s.r.o., Vlasta Mayerová – tajemnice ČOKA
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Boty Beda s.r.o.

HP Čechtín s.r.o.

Leon OrthoShoes s.r.o.

Výrobek: Dětská obuv
textilní domácí

Výrobek: Dětská obuv
textilní domácí

Výrobek: Lehká pracovní obuv
s korkovou mezipodešví

Výrobní program společnosti Boty Beda
s.r.o. působí na českém trhu od roku
2002. Firma navázala na tradiční Českou výrobu domácí obuvi, která měla
a má v obuvnickém průmyslu vždy svoje
místo. Firma zaměstnává 25 zaměstnanců. Veškeré výrobní operace jsou
prováděny v rámci firmy. Kvalita dětské
vycházkové a domácí obuvi je doložena
certifikáty jakosti a zdravotní nezávadnosti, pro dětskou obuv je to značka Žirafa. Výrobky jsou certifikovány akreditovanou zkušebnou ITC a.s. Zlín. Obuv je
zhotovována výhradně z kvalitních přírodních materiálů, především bavlny a kůže.
Veškeré použité materiály mají certifikáty špičkové jakosti. Obuv respektuje zásady zdravého vývoje dětských nohou.

Firma HP Čechtín s.r.o. je rodinná
firma s více než 25ti letou tradicí se
specializací na dětskou domácí obuv
ze 100% bavlny a ze 100% přírodních
materiálů. Veškerá vyráběná obuv je
nadstandardně hodnocená a dobrovolně certifikována. Firma založila svou
filozofii na podpoře zdravého obouvání,
historicky ověřené kvalitě české domácí obuvi a již pravidelně dostává
nové certifikáty kvality právě na veletrhu KABO v Brně. Tato tradice a filozofie firmu zavazuje k dodržování vysoké
kvality své produkce a k dalšímu rozvoji. Většina produkce směřuje na tuzemských trh a firma HP Čechtín s.r.o.
si velmi váží stálé důvěry a přízně
svých zákazníků.

Firma Leon OrthoShoes byla založena
v roce 2012. Hlavním výrobním programem je výroba lehké pracovní
podporující zdravou chůzi. Anatomicky
tvarovaná stélka, kterou ve firmě vyrábí, byla vyvíjena ve spolupráci s odborníky a specialisty na zdravé obouvání a ortopedii. Tato stélka je vyrobena
výhradně z přírodních materiálů.
Obuv Leon OrthoShoes je vyráběna ve
vlastní režii při velkém podílu ruční práce a za použití moderních výrobních
technologických postupů. Všechny vzory obuvi Leon OrthoShoes jsou certifikovány jako ortopedická a pracovní
obuv. Obuv je dodávána v jakémkoliv
velikostním sortimentu a v libovolném
výběru barev.

V+J Obuv s.r.o.
Výrobek: Kolekce dětské obuvi vycházkové celoroční
a letní Froddo
Společnost V+J Obuv s.r.o byla založena v roce 1993 za účelem
velkoobchodu s obuví a k provozování prodejen obuvi Quick Shoes
v České republice. Za dobu své existence si společnost vybudovala velmi silnou pozici na trhu s obuví v České i Slovenské republice. Jejími obchodními partnery jsou české a slovenské maloobchodní prodejny, ale též silné mezinárodní řetězce. Společnost
sídlí od roku 2003 ve Štěpánovicích u Českých Budějovic, kde je
také centrální distribuční sklad společnosti. Na Slovensku má
společnost zastoupení v podobě dceřiné společnosti V+J Obuv
Slovakia s.r.o. se sídlem v Bratislavě.
Činnost společnosti spočívá ve velkoobchodu s obuví, kdy nabízí
svým zákazníkům kvalitní dámskou, pánskou a dětskou obuv. Společnost provozuje také maloobchodní prodejny, a to síť prodejen
Quick Shoes a Dětská obuv. Právě pro síť prodejen Dětská obuv
se společnost rozhodla opětovně dobrovolně certifikovat a nadstandardně hodnotit celou kolekci dětské usňové vycházkové obuvi značky Froddo, která je určena jak pro děti do tří let věku, tak
i pro starší předškolní děti. Kolekce jistě upoutá zákazníky svým
dokonalým konfekčním provedením, nápaditostí detailů, komfortními vkládacími stélkami a použitými kvalitními usňovými materiály
v pestré barevné škále.
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Textilní veletrh mtex+ v Chemnitz

OČEKÁVÁ SE
VELKÁ ČESKÁ ÚČAST

Čeští vystavovatelé prezentují v rámci veletrhu mtex+ 2018 v Chemnitz technické textilie
a textilní komponenty pro stavebnictví

Dr. Ralf Schulze z pořadatelské instituce
C3 GmbH
2x foto: mtex+ Kristin Schmidt

Chemnitz – Textilní veletrh mtex+ zostřuje
svůj profil a míří do atraktivního prostředí.
Již 8. textilní veletrh s mezinárodní účastí
pod názvem Fair & Convention for Hightech Textiles se uskuteční 9. a 10. června
2020 v novém kongresovém centru Carlowitz Congresscenter v Chemnitz.

strie e. V. (vti) – odpovídá zmíněný koncept
momentální poptávce cílového publika.
„Chemnitz leží uprostřed dynamicky se rozvíjejícího průmyslového regionu, kde hraje
velkou roli i výzkum,“ zdůrazňuje hlavní jednatel spolku Dr.-Ing. Jenz Otto. „Ti, kteří
zde prezentují své produkty a služby, se nacházejí na velice zajímavém trhu. Mimo jiné
funguje veletrh mtex+ jako již tradiční
a osvědčené fórum pro spolupráci mezi Českou republikou a Německem, která je silně podporována také ze strany IHK Chemnitz. V roce 2016 byla mezi vti a ATOKem
slavnostně podepsána dohoda o spolupráci. Ta se od té doby velice zintenzivnila
a úspěšně běží. Také v roce 2020 je právě
vzhledem k významným kontaktům k ATOKu
a CLUTEXu očekávána silná účast vystavovatelů z České republiky.“
Veletrh mtex+ bude v metropoli středního
Saska v Chemnitz i nadále pořádán ve dvouročním taktu. Na sedmém veletrhu v roce
2018 se účastnilo 159 vystavovatelů ze
sedmi zemí světa. Na veletrh zavítalo 1 000
hostů, 22 % z nich bylo ze zahraničí.

Veletrh textilu mtex+ je odborníky hodnocen
jako setkávání expertů z mnoha branží na
vysoké úrovni, kde lze vést úspěšné dialogy

C3 Chemnitzer
Veranstaltungszentren
GmbH
je pořadatelskou společností, která do
modernizace a přestavby komplexu
městské haly investovala obnos ve výši
9 milionů EUR. Kongresové centrum,
jehož plánovaná výstavba je dojednána
na rok 2020, bude pojménováno po
významném saském vědci z oboru přírodnćh věd Hansi Carlu von Carlowitzovi (1645–1715), který se řadí mezi
světově uznávané vědce reprezentující
neutuchající tvořivost v hospodářském
životě. Koncept Carlowitzova kongresového centra tuto filozofii reprezentuje
i na příkladě využití materiálů pro zdější
interiéry. Také velice osobité provedení
prostor pro zázemí na akce a setkávání má charakter udržitelnosti.
www.mtex-plus.de
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a navazovat nové kontakty. „Moderní a vyzývavé ambiente v novém místě nám umožní
uskutečnit mnohá významná setkání v příjemné atmosféře,“ podotýká Dr. Ralf Schulze z vedení pořadatelské instituce C3 Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH. „Tímto
způsobem bude veletrh mtex+ do budoucna
atraktivnější a ještě silněji zprostředkuje další inspiraci vývojářům a producentům, stejně i uživatelům high-tech textilií i textilií z různorodých uměleckých kompozit. I proto se
pokusíme přenést obsahy s v minulosti spolupořádaným veletrhem pro lehký stavební
průmysl LiMA, do našeho nového veletržního formátu. Textil ve spojení s lehkým průmyslem hrají v rámci mtex+ dozajista
ústřední roli.“

Excelentní spojení
K tématům 8. veletrhu mtex+ patří výrobní
a procesní vývoj, textilní technika, digitalizovaná výroba, služby z branže přesahující potenciální využití a recyklace. Hlavními lákadly
jsou mimo jiné také workshopy pro zefektivnění produkce a udržitelnosti i tématům jako
smart textilie nebo akustické textilie. V rámci programu je plánována i speciální výstava
zdravotnických, ochranných textilií. Ani tento
rok nebude chybět zábavný společenský večer na téma „Excelentní spojení.“

V kontaktu s ATOKem a CLUTEXem
Z pohledu v Chemnitz usídleného textilního
Svazu severovýchodního textilního a oděvního průmyslu – Verband des der NordOstdeutschen Textil- und Bekleidungsindu-

Kontaktní osoba
pro veletrh mtex+:
André Rehn

Messen & Kongresse C3 GmbH,
Chemnitz
tel.: +49 371 38038101
e-mail: a.rehn@mtex-plus.de
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Advokát radí

KDY ZAMĚSTNANCE
POSLAT NA PRACOVNĚ-LÉKAŘSKOU PROHLÍDKU?
Praha – Máte jasno v tom, jak často
a v jakých situacích máte poslat své zaměstnance na závodní prohlídky? Víte, ke
komu je poslat, jakými dokumenty je vybavit a co hrozí, pokud zaměstnance na prohlídku nepošlete? Pokud jasno nemáte
anebo byste se rádi dozvěděli více, pak je
tento článek určen vám.

před podpisem pracovní smlouvy. Právě na
této prohlídce se totiž teprve zjišťuje, zda je
daný uchazeč k práci zdravotně způsobilý.
Vstupní prohlídka je rovněž povinná v případě změny pracovní pozice, pokud jde o odlišná rizika, která hrozí. Pokud jde o zaměstnance pracujícího na dohodu (dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení prá-

ce), situace je trochu komplikovanější. Podle
zákona je prohlídka povinná jen u rizikových
prací. Bude tedy záležet na tom, jak je daná
pozice kategorizována (každý zaměstnavatel
má povinnost zařadit jednotlivé pozice do
jedné ze čtyř kategorií rizikovosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví).

Kdo vstupní prohlídku zaplatí?
Vstupní prohlídku je obvykle povinen zaplatit
uchazeč o zaměstnání. V případě, že s ním
pak uzavřete pracovně-právní vztah, jste povinni mu náklady proplatit. S uchazečem se
však můžete domluvit i tak, že mu náklady
proplatíte vždy, tedy i když k jeho zaměstnání
nedojde. Uchazeči o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel náklady na
vstupní prohlídku vždy. Platbu za prohlídku si
zaměstnavatel může zahrnout do nákladů.

Co jsou pracovně-lékařské služby?
Tímto poměrně krkolomným názvem se
v právních předpisech označují zdravotní
služby, které souvisí s hodnocením zdravotního stavu zaměstnanců. Dříve jste se mohli
setkat s termínem závodní preventivní péče.
Pod tuto péči tedy patří zejména závodní
prohlídky zaměstnanců, ale třeba i hodnocení vlivu pracovní činnosti a pracovního prostředí na zdraví, poradenství zaměřené na
ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nebo třeba školení v poskytování první pomoci.
Podle zákoníku práce je každý zaměstnavatel
povinen zajistit svým zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a proto je
potřeba, aby jim zajistil ony pracovně-lékařské služby. Zaměstnavatel zejména nesmí
připustit, aby u něj zaměstnanec vykonával
zakázané práce a práce, jejichž náročnost
by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. A tady se ukazuje důležitost pracovně-lékařských prohlídek. Zjednodušeně lze říct, že prohlídky slouží k tomu,
aby každý zaměstnanec konal takovou práci,
na kterou zdravotně stačí.

Jaké jsou druhy
pracovně-lékařských prohlídek?
Rozlišujeme tyto druhy prohlídek:
a) vstupní prohlídka, prohlídka periodická
a prohlídka mimořádná, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci,
b) výstupní prohlídka,
c) lékařská prohlídka po skončení rizikové
práce (tzv. „následná prohlídka“). Na prohlídku musí být zaměstnanec vždy vyslán
zaměstnavatelem s odpovídající žádostí,
kde by zejména mělo být uvedeno, o jakou
pracovní pozici jde, jaké jsou rizikové faktory, jaký druh prohlídky se požaduje a důvod k provedení prohlídky.

Kdy provést vstupní prohlídku?
Na vstupní prohlídku musíte poslat svého potenciálního zaměstnance vždy před vznikem
pracovního poměru. Prohlídka by měla být
provedena ještě před tím, že než u vás začne zaměstnanec fakticky pracovat, ideálně

Jak často na periodickou prohlídku?
Odpověď na tuto otázku závisí na věku zaměstnance a hlavně na tom, do jaké kategorie rizikovosti je daná práce zařazena. V kategorii první se provádí jednou za 6 let nebo
jednou za 4 roky, jde–li o zaměstnance, který
dovršil 50 let věku. U zaměstnanců v kategorii druhé se provádí jednou za 4 roky nebo
jednou za 2 roky u zaměstnance staršího 50
let. V druhé a třetí rizikové kategorii se provádí jednou za 2 roky a v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Mimořádná prohlídka

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

Na mimořádnou prohlídku byste měli zaměstnance poslat, pokud máte pochybnosti,
zda je i nadále způsobilý k práci, nebo pokud
se zvýšila míra rizika.

Výstupní prohlídka
Tato prohlídka se provádí při ukončení zaměstnání. Právní předpisy přesně stanoví
případy, kdy je potřeba zaměstnance na tuto
prohlídku vyslat. Jde hlavně o situace, kdy
zaměstnanec může trpět nemocí z povolání
a je vhodné zjistit, zda či jak došlo ke zhoršení jeho zdraví.

Co mi hrozí, když zaměstnance
na prohlídku nepošlu?
Pokud zaměstnance neodešlete včas na povinnou lékařskou prohlídku, můžete se dopustit přestupku a hrozí vám pokuta až do
výše dvou milionů Kč. V případě absence
vstupní prohlídky pak dokonce hrozí i to, že
by pracovní smlouva nemusela být platná.
Stále si nejste jisti, jak to s těmi pracovně-lékařskými prohlídkami je? Nevíte, kdy, koho
a kam vyslat? Obraťte se na nás, rádi vám
poradíme.
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Příbor

VEČER VĚNOVANÝ ŽENÁM
sf Příbor – Fashion show Den pro ženu se konala 9. března v Kulturním
domě v Příboru. Akci uspořádalo Studio 365. Na módním večeru byla k vidění tvorba módní návrhářky Heleny Bedrnové. Pro modely této návrhářky
je typická zajímavá střihová asymetrie a zemité tóny barev látek jako bílá,
černá a písková, z nichž jsou vytvořeny.

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, Jana Sobotová
e-mail: redakce@textil-obuv.cz
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ – PŘÍJEM INZERCE:

2x foto Pavel Hrtoň

Ing. Ladislava Zaklová
tel.: +420 604 917 068
e-mail: zaklova@1prg.cz
Libuše Vlachová
tel.: +420 776 276 279
e-mail: vlachova@1prg.cz
PŘÍJEM INZERCE – ZAHRANIČÍ:

Kroměřížské svatební studio Dream dress, které svatební a společenskou módu nejen půjčuje a prodává, ale i šije na zakázku, do Příboru přivezlo ukázku
společenské a svatební módy, převážně pro dámy. Mezi společenskými šaty
jste mohli vidět šaty z lehkých a lesklých materiálů, nejrůznějších střihů, jednoduché, jejichž součástí byl zajímavý transparentní rukáv s detaily v podobě flitrů
a krajek, dále pak některé modely měly zvýrazněný výstřih a v tomto designu byla také sukně šatů, barevná škála prezentovaných šatů byla obrovská, našly se
mezi nimi i lahvově zelené, ale i velmi aktuální v korálových tónech. Ze svatebních modelů bylo patrné, že ve studiu Dream Dress si vybere dáma jakékoliv postavy se zájmem o barvy. Krásu modelů podtrhly a punc elegance jim dodaly klobouky Marie Mazánkové. Civilním zaměstnáním této zručné dámy je pozice právničky pro město Litovel. Své klobouky tvoří z nejrůznějších materiálů jako je sisal,
plst, zbytky látek a kůže.

Janie Durand
tel.: 0033 (6) 11 72 90 19
e-mail: jdk@jdurand.me
PŘEDPLATNÉ:
Postservis, odd. předplatného
Poděbradská 39, 190 00 Praha 9
tel.: 800 300 302
e-mail: postabo.prstc@cpost.cz
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

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V minulé vydání Světa textilu & obuvi jsem si se zájmem přečetla článek o výrobě modrotisku ve Strážnici. Je to stará tiskařská technika, která byla nedávno
po právu oceněna zařazením na seznam nehmotného kulturního dědictví
UNESCO. Jsem již starší ročník narození, a tak si pamatuji, že dříve byly oděvy
a bytové doplňky s modrotiskem celkem běžné. Dnes je nikdo skoro nenosí a vidět nejsou ani v domácnostech. A to je velká škoda! Je to středoevropský unikát, který by neměl být zatracen! Přeji rodinným firmám Strážnický modrotisk,
i té druhé, která v České republice dosud „žije“ – Modrotisku Danzinger – hodně
trpělivosti a vytrvalosti. A hlavně: co nejvíce zákazníků!

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 týdenního
zpravodajství bez písemného souhlasu vydavatele je
zakázáno. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované
materiály zveřejnit na internetu.

Františka B., Brno

Spolupracujeme s:
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.

Seznam inzerentů v tomto čísle:
ETKA (str. 5), WICO B.G.M. (str. 7), Tamaris (str. 11), veletrh CPM Moskva
(str. 13), Alena Ciková, AC.ARTfashion (str. 23), veletrh Techtextil (str. 27),
VÚB a.s. (str. 28), SOTEX GINETEX CZ (str. 29), projekt SHOEMAN (str. 43)
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