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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
časopis Svět textilu & obuvi tímto číslem vstupuje do svého osmého roku existence. Jsem
rád, že mohu konstatovat, že se tak děje v plné síle a odhodlání „dožít“ se ještě mnoha dalších a dalších let. I v tomto prvním vydání v letošním roce jsme pro vás připravili řadu článků, rozhovorů a reportáží z domova i ze světa.
Tentokrát patří mezi naše módní témata
dámské a pánské denní a noční prádlo (str.
8 –10), plavky (str. 12–13) a také dámská
a pánská obuv pro léto 2018 (str. 14–15)
a přehled kožené galanterie (str. 16–17). Jako hlavní téma, vzhledem k tomu, že je začátek února, jsme však prosadili veletrhy STYL
a KABO, které se konají v Brně již za několik
málo dní. O tom, co veletržní správa chystá,
se dočtete na straně 22.
V další části časopisu se dozvíte, jak dopadly
tržby tuzemského textilního maloobchodu

v loňském roce. Už na tomto místě ale mohu konstatovat, že ani poslední dva měsíce
loňského roku nevybočily z řady, a tak se rok
2017 nesmazatelně zapíše mezi úspěšné
roky maloobchodu. Jak konkrétně to byl
úspěšný rok, to se dočtete na straně 26 tohoto vydání.
Chtěl bych ještě upozornit na zajímavý rozhovor s Ing. Martinem Tlapou, MBA, náměstkem ministra zahraničních věcí České republiky pro řízení sekce mimoevropských zemí,
ekonomické a rozvojové spolupráce. Hovořili
jsme o mnohém, hlavně pak o tom, jak může
ministerstvo zahraniční pomoci českým exportérům – více na str. 30–31.
Závěrem mi dovolte, vážení čtenáři, popřát
vám nerušené čtení. A při eventuální návštěvě
veletrhů STYL a KABO šťastnou ruku při výběru zboží či hodně úspěchů při jeho prodeji.
Michal Korol, šéfredaktor
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UMPRUM

Pantone Ultra Violet

POWER
OF IDENTITY

BARVA ROKU 2018
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Foto Peter Pilotto © Peter Pilotto

Cílem projektu je představení kolekcí studentů Ateliéru designu oděvu a obuvi profesorky
Liběny Rochové s tématem národní identity
na módním týdnu této proslulé univerzity.
BFGU Fashion Week v Tokiu je významnou
událostí zaměřenou na odbornou i širokou
laickou veřejnost a je respektovanou platformou pro profesionály v oblasti oděvnictví.
BFGU Fashion Week je také sledován předními módními značkami, které zde vyhledávají
budoucí návrháře pro své tvůrčí týmy. Předvedení kolekcí studentů UMPRUM je výjimečnou příležitostí jak pro začínající oděvní designéry, tak pro prezentaci české módy v zahraničí, i důstojným připomenutím výročí
vzniku ČSR.
Projekt Power of identity: Memory Fashion
Message navazuje na předchozí aktivity ateliéru, zejména na projekt Japonsko – klidná
síla, který studenti úspěšně prezentovali na
prestižním tokijském mole v loňském roce.
Při příležitosti výročí sta let od založení samostatného Československa se vedoucí ateliéru v akademickém roce 2017/18 rozhodla pro zadání akcentující reflexi tradic
a národní kulturní historie. Ve spolupráci
s významnými českými výrobci jako Baťa
a Preciosa vznikly ucelené kolekce oděvů,
obuvi a doplňků, které odrážejí národní hrdost, tradiční řemesla i kulturně-umělecký
odkaz české společnosti. Studenti ateliéru si
spolupráci s velkými průmyslovými podniky
vyzkoušeli přímo ve výrobě, a to především
v prestižní italské obuvnické fabrice Kallisté
v Benátkách. Inspiraci čerpali výhradně z české kultury, a to tak, aby byl výsledný produkt
reprezentativním a po umělecké i technologické stránce konkurenceschopným artefaktem i na mezinárodním trhu. Tvorba kolekcí
byla po celou dobu konzultována s odborníky
na národní kulturu a umění a akademiky zabývajícími se českou kulturou.
V Ateliéru designu oděvu a obuvi pražské
UMPRUM tak vznikl profesionální soubor kolekcí inspirovaných českou kulturou, které
jsou připravené k představení na BFGU Fashion Weeku v Tokiu. Prezentace v Tokiu formou módní přehlídky se uskutečnila 30. ledna 2018.

Záhadná fialová barva je již dlouho symbolem
alternativní kultury, nekonvenčnosti a umělecké
brilantnosti. Hudební ikony jako Prince, David
Bowie a Jimi Hendrix povznesly tuto barvu na
osobní výraz individuality v západní pop kultuře.
Tón Ultra Violet vyzývá k experimentování, nekonformnosti a kreativitě. „Barva roku Pantone
znamená mnohem víc než jen módní trend ve
světě designu. Odráží záležitosti současného
světa,“ vysvětluje Laurie Pressmanová, viceprezidentka Pantone Color Institutu. Barvy a jejich
schopnost vyjadřovat hluboká poselství a různé
významy fascinují lidi na celém světě. Pro designéry a značky jsou výzvou, jak je využívat pro inspiraci a ovlivňování nákupního chování. V módě se Ultra Violet uplatní jako půvabný tón, který může stylingu propůjčovat až lehce teatrální
nádech. Lze jej kombinovat se všemi ostatními
barvami spektra. Se zlatými a jinými metalickými tóny působí luxusním dojmem, se zelenými
nebo šedými tóny vyzařuje přirozenou eleganci.
Individuální výraz propůjčuje i materiál. Na sametu působí tento tón opulentně, zatímco na
oblečení ve stylu athleisure nebo na sneakerech neočekávaně moderním dojmem. U doplňků, bižuterie a na brýlových obroučkách připomíná barvu drahokamu.

Ahold zkouší technologickou novinku

PŘILOŽ A JDI!
Praha – Ahold Delhaize pokračuje i v roce 2018 v představování technologických inovací.
Společnost, která v Česku provozuje obchody Albert, začala v Nizozemsku testovat nový systém nakupování Tap to go. Novinka umožňuje zákazníkům rychle a pohodlně nakoupit i zaplatit, aniž by museli projít pokladnou. Nizozemský supermarket Albert Heijn zahájil půlroční
testovací provoz této inovace na konci loňského roku.

Foto Ahold

Praha – Nový projekt Ateliéru designu
oděvu a obuvi Power of Identity: Memory
Fashion Message rozvíjí spolupráci dvou
prestižních univerzit – Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM)
a Bunka Fashion Graduate University
v Tokiu (BFGU), renomované univerzity,
která vychovala světově uznávané avantgardní designéry jako Yohji Yamamoto,
Issey Miyake nebo Junya Watanabe.

Praha – Společnost Pantone, jejíž vzorníky barev používají grafici, architekti, výrobci, designéři
a návrháři po celém světě, vyhlásila barvu roku 2018, která je ve vzorníku Pantone uvedena
jako Ultra Violet (ultrafialová) pod číslem 18-3838. Podle Pantone je to dramaticky provokující
a kontemplativní tón, odrážející originalitu, bohatství nápadů a vizionářské myšlení.

Technologie Tap to go ještě více usnadní nakupování. Inovace ušetří zákazníkům čas, který
běžně tráví překládáním zboží na pokladní pás
a do tašek. „V Nizozemsku testujeme, kam by
se do budoucna mohlo vyvíjet nakupování potravin v kamenných obchodech. Moderní technologie se rychle vyvíjejí, stejně jako potřeby
našich zákazníků, kterým chceme vycházet
vstříc. Inovace Tap to go přináší rychlé, snadné a pohodlné nakupování,“ říká Jan-Willem
Dockheer, ředitel formátu Albert Heijn to go.
Novinka umožňuje bezhotovostní zakoupení výrobků bez nutnosti skenování a procházení pokladní zónou. Systém je založen na zákaznické

kartě propojené s bankovním účtem daného
zákazníka. Kartu nakupující přiloží k elektronické cenovce zvoleného zboží, které si může uložit rovnou do tašky či kabelky. Ukončení nákupu pak jen stačí potvrdit v mobilní aplikaci pro
dokončení platby. Ta automaticky proběhne do
deseti minut.
Po šesti měsících testovacího provozu dojde
k vyhodnocení, které rozhodne o dalším rozšíření nové technologie. Snazšímu užívání
a rychlejšímu rozšíření by mělo přispět plné
nahrazení zákaznické karty aplikací v chytrém
telefonu.
Na konci loňského roku začala společnost
Ahold Delhaize testovat další z řady technických inovací, robota Martyho. Jde o test další
z řady novinek, která vylepší zákazníkům nakupování a usnadní chod prodejen. Robot Marty
totiž kontroluje nejen dostupnost zboží v regálech, ale také čistotu prodejny. Ahold Delhaize
robota uvedla v život v jedné ze svých prodejen
Giant Food v USA v Pensylvánii, kde se inovace
setkala s nadšeným ohlasem zákazníků, kteří
si s místním robotem pořizují selfie.
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Nová výstava o módě v Londýně

Takko Fashion

FASHIONED FROM NATURE

BUDUJE
NOVÉ FILIÁLKY

Foto © Victoria and Albert Museum, Press office London

Londýn – Londýnské muzeum Victoria & Albert uvede velkou výstavu věnovanou módě nazvanou Fashioned from Nature. Návrhy Stelly McCartney, Christiana Diora, Dries van Notena a Calvina Kleina. Výstava bude otevřena 21. dubna 2018, zahrne komplexní vztah
mezi módou a přírodou od roku 1600 a přírodu jako inspirační zdroj pro módní designéry
a vliv módní branže na životní prostředí.

300 fascinujících objektů, mezi nimi róbu od
Calvina Kleina zhotovenou z recyklovaných
PET lahví, kterou na sobě měla Emma Watson, a model ekologické návrhářky Stelly
McCartney. Příklady recyklace a inovace
v oděvní branži, příkladem je Stella McCartney, Christopher Raeburn nebo Calvin Klein,
jehož róbu částečně zhotovenou z PET lahví
oblékla Emma Watson na gala Met 2016.
Couturiérské domy a návrháři jako Christian

Dior, Dries van Noten et Philip Treacy zapůjčili své kreace přímo inspirované přírodou,
stejně jako oděvní kousky, které reflektují
ekologickou aktivitu Vivienne Westwoodové.
Výstava také zahrnuje plakáty, oděvní kousky
a umělecká díla, jak protestní hnutí přispělo
k tomu, aby ukázalo škodlivou stránku módy.
Taška z ananasového vlákna Výstava bude
otevřená od 21. dubna 2018 do 27. ledna
2019. Vstupné 12 GBP.

Zlín

Praha – Společnost Takko patří s více než
1 850 pobočkami v 16 zemích západní,
střední a východní Evropy k největším evropským oděvním řetězcům. Za 3. čtvrtletí
obchodního roku 2017/18 (srpen – říjen
2017) potvrdil textilní diskontér opět pozitivní vývoj, čistý obrat vzrostl v meziročním
srovnání o 4,9 % na 300,3 mil. EUR. Také
hrubý provozní výsledek se zvýšil o 0,7 %
na 42 mil. EUR (ve 3. Q. 2016/17 činil
41,7 mil. EUR).
Čisté cash flows z provozních činností se
v meziročním srovnání zvýšily ze 44,1 mil.
EUR na 51,1 mil. EUR. Výdaje na investiční činnost vzrostly z 2,8 mil. na 4,7 mil.
EUR. Ke konci října se počet poboček ve
3. čtvrtletí rozšířil z 1 848 na 1 862.
„Jsme s průběhem obchodního roku velmi
spokojeni a předpokládáme, že se pozitivní
trend bude prosazovat dál,“ sdělil Arnold
Mattschull, předseda představenstva. Už
v listopadu společnost úspěšně ukončila
proces refinancování a ušetřila ročně víc
než 20 mil. EUR za úrokovou sazbu. „Pro
nás jako společnost to znamená mnoho
zajímavých příležitostí a podporu budoucího růstu,“ dodal Mattschull. Pro nadcházející obchodní rok plánuje diskontní řetězec
otevření víc než stovky nových poboček.
Z toho třetina budou tzv. „express filiálky
Takko“. Společnost od jara testovala nový
koncept malých prodejních ploch a bude
v něm pokračovat.

BAŤOVSKÝ ARCHIV
Zlín – Digitální archiv, který shromáždí dostupné materiály z celého světa k historii
a působení firmy Baťa, vznikne na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Smlouvu
o vytvoření archivu uzavřeli v prosinci rektor UTB prof. Ing. Petr Sáha, CSc. a vnučka zakladatele obuvnické firmy Rosemarie
Blyth Baťová.
„Smlouva stanovuje, že Informační centrum
Baťa, které působí při univerzitní knihovně,
shromáždí odhadem 50 000 archiválií – fotografií, tiskovin a dalších dokumentů, které
se týkají historie a působení obuvnické firmy.
Práci na vzniku archivu bude financovat kanadská společnost Compass Limited, kterou
zastupuje paní Baťová. Univerzitě za ni zaplatí 33 000 eur,“ uvedl prof. Sáha.

Myšlenka na vznik baťovského archivu
vznikla na UTB už před několika lety. „To, co
se nám doposud podařilo shromáždit, paní
Baťovou natolik oslovilo, že se rozhodla poskytnout prostředky na vytvoření celosvětového archivu,“ upozornil ředitel Knihovny
UTB PhDr. Ondřej Fabián.
„Dnes jsou jen o malé části baťovských sbírek online dostupné informace. Cílem našeho projektu je proto vytvořit jedinečně obsáhlý a uživatelsky přátelský zdroj přinášející obrovský rozsah materiálů pod jednou (digitální) střechou,“ řekla o projektu Rosemarie
Blyth Baťová. Podle plánů má být archiv hotový do konce listopadu 2019.
Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka
Univerzity Tomáše Bati

Foto Takko fashion
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Rezervy v konkurenci módního maloobchodu

ANALÝZA
TEXTILNÍ TRH 2020
Mnichov – Německý textilní a oděvní trh je
již léta pod stále rostoucím tlakem. Tržby
se snižují, konkurence vzrůstá, klientela
není spokojená. Celoevropská analýza Textilní a oděvní trh 2020, kterou provedla
firma Oliver Wyman, specializovaná na
strategické poradenství, naznačuje, v čem
je problém. Co se týká módy, na muže jako
spotřebitelskou skupinu se zapomíná.
Foto Pixabay

Německý textilní a oděvní obchod by mohl na
tržbách dosáhnout dalších 2 mld. EUR, kdyby je dokázal lépe oslovit. Také další chyby
brzdí tržby, říkají experti z firmy Oliver Wyman. V segmentu středních cen dominuje
módní jednotvárnost, která odrazuje především mladší zákazníky. Před prémiovými
značkami stojí velká výzva, protože dosud se
moc nevěnovaly prezentaci přesvědčivých
nákupních zážitků, kterými by posilovaly spojení se zákazníky i na internetu.

Zaměřit se na muže
Muži nepatří zrovna k těm, kdo udává tón ve
věci módy. Přesto však průzkum zákazníků
firmy Oliver Wyman ukazuje, že pro německý
oděvní průmysl je nejvyšší čas, aby odložil toto klišé a začal se adekvátně zabývat s dosud zanedbávanou cílovou skupinou. „Muži
jsou nespokojenější s nabídkou módy víc než
ženy, a to téměř ve všech věkových kategoriích,“ vysvětluje Martin Schulte, jeden z partnerů firmy Oliver Wyman. „Kdyby se výrobci
a prodejci víc zaměřili na nákupní preference
podle pohlaví, mohli by do konce roku 2020
dosáhnout zvýšení tržeb až o 2 mld. EUR,
procentuálně o víc než 10 %.“ V roce 2016

nakoupili muži v Německu oblečení za cca
19 mld. EUR, což odpovídalo necelé jedné
třetině celkového objemu tržeb.
„Textilní trh je jako nádrž se žraloky,“ říká
Schulte s výhledem na trh, jehož objem tržeb
i nadále klesá – v 1. pololetí 2017 o -1,5 %.
„Četné insolvence a problémy posledních několika let ukázaly, jak je obchod konkurenčním
prostředím,“ dodává Schulte a poukazuje na
rostoucí počet zahraničních hráčů, kteří
vstupují na německý trh a jsou dobře přijímáni mladými zákazníky. Cílem analýzy bylo ukázat, jak si německý obchod může zajistit své
přežití. Důraz se klade na spokojenost německých spotřebitelů v souvislosti s mono labely, tzv. vertikálními textilními a oděvními výrobci, kteří provozují své vlastní obchody, jako je Esprit, Tom Tailor, H&M nebo Zara. Zaujímají zhruba dvě třetiny německého
textilního a oděvního trhu. „Monolabelové obchody to tedy mají ve svých rukách, aby optimalizovaly své prodejní kanály a oslovovaly cílové skupiny,“ míní Schulte.

Slabiny v sortimentu
Hlavním poznatkem poradců je, že právě
mužští obyvatelé měst mezi 18–34 roky

Spokojenost mužů oproti ženám podle stupnice známek 1–6
Muži jsou téměř ve všech věkových skupinách mnohem méně spokojeni
s nákupními zážitky než ženy

Poznámka: S přihlédnutím ke všem konkurentům, spokojenost hodnocena
známkováním od 1 = velmi spokojen/a do 6 = velmi nespokojen/a
Zdroj: Oliver Wyman Costumer Perception Map Fashion 2017
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mají pocit, že je monolabelové řetězce zanedbávají. Respondenti z této cílové skupiny
jsou nejvíc nespokojeni ze všech ostatních
cílových skupin, dokonce pětkrát víc než ženy stejného věku. Poradci vidí řešení tohoto
problému v produktech samotných a jejich
prezentaci, což platí jak pro kamenné, tak
internetové obchody. „Muži postrádají rozmanité střihy oblečení a přesné padnutí.
Kromě toho jim také vadí, že se dělá málo
pro to, aby se jejich nákupy staly specifickým zážitkem,“ říká Sarah Roesenerová,
která vyhodnocovala studii. „Průzkum ukazuje, že tyto řetězce neoslovují dobře muže na
prodejních místech. Často v obchodech dominuje design zaměřený na ženy. Jak u kamenných obchodů, tak internetových obchodů působí německé monolabely téměř stejně neatraktivně. Zatímco španělské značky,
jako jsou Mango nebo Zara, oslovují nejvíc
zákazníky mladší 35 let, podle studie u německých řetězců, jako jsou s.Oliver, Esprit,
Hugo Boss nebo Gerry Weber, dosahuje podíl mladších zákazníků v nejlepším případě
jedné třetiny, někdy necelých 10 %. „Právě
mladší spotřebitelé upřednostňují zahraniční obchody,“ dodává Roesenerová. Hodně
málo se nabízí atraktivní vrstvě zákazníků
mezi 18–34 roky se středně vysokými příjmy. „Ve středně vysokém cenovém segmentu je nabídka německých obchodů příliš
jednotvárná,“ odvolává se Roesenerová na
kritiku spotřebitelů v průzkumu. „Kolekce zahraničních dodavatelů považují zákazníci za
módnější a pestřejší.“
Co se týká pozice značek, právě v rostoucím
online kanálu mohou získat náskok. Zejména
prémiové značky si podle průzkumu nedokáží
udržet exkluzivitu a touhu po své značce ve
svých internetových obchodech. S ohledem
na to, že technicky mocné firmy, jako je
Amazon, pronikají na vysoce konkurenční
textilní a oděvní trh, musí se Hugo Boss
a další firmy urychleně zlepšit,“ říká Schulte.
„Je třeba, aby mnohem lépe inscenovali nákupní zážitky na svých webových stránkách.
Emocionalita je jednou z mála pák, kterou lze
ještě využít pro odlišení se od konkurence.“
Je to o to naléhavější, protože módní internetové obchody by podle odhadů mohly do
roku 2025 dosáhnout téměř 30% podílu na
celkovém módním obchodě.

Svět textilu & obuvi

Zahraniční trendy
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Denní a noční prádlo pro jaro a léto 2018

RAFINOVANÉ, SEXY
A ZÁROVEŇ POHODLNÉ
js Praha – Hranice mezi denním
a nočním prádlem a domácím
oblečením se stále víc stírají.
Velký vliv má trend athleisure.
Důležitá je multifunkčnost,
hodně modelů lze nosit nejen ve
dne nebo v noci jako prádlo nebo
domácí oblečení, ale i jako součást
vrchního ošacení. Všechny styly lze
vzájemně kombinovat, díky čemuž
se nabízejí nespočetné možnosti
pro vytváření módního
a zároveň pohodlného
nekomplikovaného outfitu.

Hanro

DÁMSKÉ PRÁDLO
Pro letní kolekce je důležitým námětem
lehkost a svůdnost, kterou podtrhují jemné a transparentní materiály, vzdušné přírodní materiály, tyl, šifon, něžné florální
krajky, výšivky s botanickými motivy a romantické dezény. V barevnosti jsou zastoupeny svěží pudrové pastely jako je
mátová zelená a růžová, škála pleťových
tónů po stříbrnou a šedou, smyslné nuance červené a odstíny modré.

V denním prádle se nabízejí různé typy podprsenek, ale pro léto patří k favoritům podprsenky s přirozeným tvarem košíčků, které zaručují maximální komfort pro nošení. V trendu jsou nevyztužené trojúhelníkové tvary
s podpůrným páskem pod košíčky (bralettes),
které vytvářejí přirozený dekolt. Vypadají velmi
svůdně, pokud vykukují zpod trička nebo halenky, nevýhodou však je, že jsou určeny jen
pro malá poprsí. Hluboké výstřihy jsou zdobené krajkou, která může být protažena až na-
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horu do ramínek. Krajkové živůtkové podprsenky nabízejí díky podložení z elastického tylu
optimální padnutí. Podprsenky bez ramínek
jsou důležitým doplňkem topů a šatů s odhalenými rameny. Velká pozornost se věnuje také zádovým výstřihům, které zdobí umně naaranžované krajky. K must-have patří přiléhavé body z luxusních materiálů s dekorativními
bikolorními florálními krajkami a měkce tvarovanými košíčky. Nechybí ani prádlo s prvky
bondáží, u kterého se designéři inspirovali
třetí sérií filmu 50 odstínů. Různé efekty šněrování a překřížených pásků se objevují jak
u podprsenek, tak kalhotek. Protikladem k dekorativnímu prádlu jsou basic soupravy
z měkkých směsí materiálů, které působí svěže a mladistvě. Nezůstávají však úplně puristické, doplňují se tyly a krajkami. Jemné detaily zdobí jak podprsenky, tak kalhotky.
Noční prádlo se stále víc inspiruje vrchním
i sportovním oblečením. Uplatní se lehké
a měkké melanžové, žakárové a viskózové kvality, krajkové detaily a módní florální tisky. Pro-

tikladem je prostý styl s čistými liniemi, melanžemi a proužky ve všech možných variantách.
Velmi žensky působí noční prádlo v jemných
pastelech nebo výrazných sorbetových barvách s florálními tisky, s typickými výstřihy à la
Carmen. Přidávají se kolekce ve stylu athleisure s hranatými topy a dlouhými kalhotami
s lampasy. Pro horké noci jsou určena pyžama
v pánském stylu s markýzovými proužky, košili
s krátkým rukávem doplňují boxerské šortky.
Domácí oblečení se stále víc stává multifunkčním nekomplikovaným oblečením, které
je nositelné po celý den a díky vlivům z oblasti
athleisure působí víc sportovním dojmem.
Přestává se rozlišovat, co je noční prádlo,
domácí oblečení nebo oblečení pro aktivní
sporty. Kolekce nabízejí různě kombinovatelné kousky, které lze i vrstvit. Důležité jsou
kvalitní materiály, zajišťující pohodlí, a konfekční detaily jako jsou kapsy, nařasené měkké náplety, šňůrkové průvleky, sámky, které
z domácího oblečení vytvářejí outfit, který lze
nosit i ven.
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Marie Jo

Freya

NOSTALGIE
Romanticky laděný námět, který
se inspiruje prádelníkem prababiček. Typické jsou ušlechtilé krajky,
něžné puntíky, krajkové vsadky,
květinové dezény, mašličky, výšivky
a další dekorativní prvky působící
dojmem ruční práce. Bavlněné
tkaniny s příměsí elastanu nabízejí
dostatečné pohodlí pro nošení.

Empreinte

LATIN RHYTM

Freya

Wacoal

Námět vyzařuje smyslnou náladu
jihoamerických festivalů, kterou
podtrhují výrazné červené a pálené oranžové tóny. Uplatní se svůdné živůtkové podprsenky, kalhotky
s nohavičkou, rafinované kombinace matu a lesku, ornamentální
motivy na krajkách a výšivkách,
výstřihy à la Carmen a lesklé
splývavé materiály.

Andres Sarda

RHAPSODY
IN BLUE
Svěží vodové barvy v celé škále
modrých až tyrkysových tónů se
inspirují mořem a navozují letní
náladu. Pozornost upoutá svítivý
modrý tón lapis lazuli, který se interpretuje i v oprané melanžové
variantě. Důležité jsou strukturní
materiály, kontrasty lesklého saténu a krajek, efekty transparence a ornamentální motivy.
Empreinte
inzerce

BOUDOIR
& LUXUS
Námět, který se interpretuje
rafinovaně, minimalisticky
i graficky. Vyznačuje se čistým vzhledem, subtilní hrou
s vrstvením, rafinovanou
transparencí a efekty matu
a lesku. V barevnosti převládají jemné tóny makeupu s nádechem šedé,
oranžové nebo růžové,
které dávají vyniknout
různým typům pleti.
Calida

9

Svět textilu & obuvi

Zahraniční trendy
leden – únor 2018

PÁNSKÉ PRÁDLO
Kolekce denního, nočního prádla a domácího oblečení se vyznačují kultivovanou ležérností, moderní siluetou, čistým designem a pohodlím pro nošení.

Silueta zůstává přiléhavá. V barevnosti převládá redukovaná paleta modrých, zelených a šedých tónů, avšak basic denní prádlo je pro léto barevnější, oživené akcentní žlutou a červenou. Boxerky jsou vzorovány
drobnými minimalistickými dezény, tisky s botanickými nebo grafickými
motivy, letními proužky ve svěžích barvách. Jednobarevné slipy a boxerky jsou oživené kontrastně barevnými pruženkami nebo logy. Trička
a šortky jsou sladěné s nočním prádlem a lze je různě kombinovat jako letní outfit pro volný čas.
V nočním prádle se využívají měkké úplety z bavlny i ze směsí
s Modalem, lehké chambraye a chladivé směsi se lnem se strukturním povrchem. Vedle klasických letních pyžam se v kolekcích
objevují různě kombinovatelné součásti v pěstěném letním vzhledu
s elegantní nonšalancí, které lze využívat jak na spaní, tak pro trávení volného času. Barevnost inspirovaná mořem, nebeskou modří a pláží zahrnuje odstíny modré přes azurovou až po tmavou modrou, šedé
a neutrální pískové tóny. Ve vzorování vyniknou svěží lehátkové a příčné
proužky v námořnickém vzhledu. Na šortkách a pyžamových kalhotách vyniknou kravatové dezény, proužkové motivy jakoby jen načrtnuté tahem štětce
a akvarelové tisky ve vzhledu ikatových vzorů. Speciální efekty přízí navozují zajímavý lněný vzhled.
Domácí oblečení se hodně inspiruje stylem athleisure, může se nosit na pláž
nebo do klubu. V materiálech se objevuje měkká bavlna i hrubší kvality
jako oboulícní piké. Oživený povrch navozují efekty tón v tónu na
žakárských tkaninách, melanžích a strukturních kvalitách. Ležérní charakter podtrhují stínové proužky a sluncem vybledlá
kára, botanicky inspirované tisky v moderním grafickém výrazu. V barevnosti tvoří základ neutrální klidné barvy, oživené modrou a teplými khaki tóny.

Hajo

SMART
ATHLETICS
Trend athleisure se projevuje
i v pánském prádle. Kombinuje
prvky pro aktivní životní styl
s příjemným a pohodlným
stylem cocooning, navozuje
příjemný pocit, harmonii s tělem
i okolím, jak pro pracovní den,
tak volný čas. Typická jsou kára
a proužky, pestré abstraktní
motivy, kontrastní minimalistické
vzory a detaily mozaiky.
Zimmerli

Hanro

Bruno Banani

LOUNGE
TRAVELLER

Hanro

Hom

Calida

Moderní styl, inspirovaný cizími
kulturami a zeměmi, klade
důraz na detail a širokou škálu
tisků inspirovaných rostlinami.
Inovativní materiály a struktury
podtrhují odstíny zelené
a modré. Kultivovaný cool letní
vzhled je nadčasový, pohodlný
a nabízí množství kombinací,
ať už pro relaxování doma,
venkovní aktivity nebo
cestování.
Foto archiv firem
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Plavky pro léto 2018

SMĚSICE TRADIČNÍCH
A MODERNÍCH VLIVŮ
js Praha – V kolekcích plavek se objevuje
eklektická směsice různých looků a stylů,
přičemž důraz se klade na tradiční rukodělné a tiskařské techniky v kombinaci s inovativními materiály. Klíčové jsou vlivy
90. let ve formě vintage tisků s džunglovými nebo florálními motivy, hravé volány,
rýšky, průstřihy, rukodělné detaily a inspirace oblečením pro vodní sporty. U mnoha
výrobců je samozřejmostí, že horní i dolní
díly plavek lze různě kombinovat a doplňovat plážovým oblečením. V nabídce se také
objevují dámské a pánské plavky ve stejné
barevnosti a se stejnými motivy vzorů, aby
k sobě partneři na pláži ladili.

V barevnosti udávají tón pastely oživené lehce
svítivými odstíny, dále pak sytější tóny indigové, tyrkysové a vodního melounu. Nechybějí
ani metalické tóny stříbrné, zlaté, zlatorůžové
a bronzové. Pro námět etno jsou důležité pálené tóny koření se žlutou, oranžovou, červenou a hnědou. Neutrální zemité barvy jako
khaki, písková a kamenná šedá působí čistě
a jsou alternativou k nadčasové černé.
Ve vzorování se projevují rozmanité inspirace
a vlivy zastoupené sportovními blokovými nebo

námořnickými proužky, exotickými a džunglovými motivy, geometrickými, etnickými a ornamentálními dezény. Ke stále oblíbeným patří
florální tisky, které se objevují jak na plavkách,
tak sladěném plážovém oblečení a ve spojení
s proužky navozují neotřelé kompozice. Nápadný eklektický vzhled vytvářejí i džunglové
kamuflážové vzory a divoké směsice vintage
efektů a leopardích tisků. Dalším trendem u tisků jsou iluzorní povrchové struktury a 3D
efekty vytvořené digitální technologií.
Mezi módní materiály patří neopren z potápěčských a surfařských úborů, který se hodí
i na bikiny. Vyniknou na něm kontrastně řazené barevné plochy (colour blocking). Ze surfingu se na plavkách uplatní také síťovina,
která se využívá na atletická ramínka nebo jako vsadky. V trendu jsou elastické žebrové
kvality na puristické tvary. Uni materiály tvoří
základ pro háčkované efekty nebo retro žabkové náběry, které zdobí topy a kalhotky. Dekorativní prvky jako efekty ručního háčkování
nebo výšivky vnášejí do hry nádech luxusu.
U jednodílných plavek i bikin se objevují rýšky
a volány, které zdobí jak horní, tak dolní díly.
U trendových bikin mají kalhotky vyšší pas,
kombinují se s prostým horním dílem ve tvaru
bandó. Dalším trendem jsou topy s vysoko

ACTIVE STRIPES
Proužky patří ke stále oblíbeným
dezénům. Vedle klasických námořnických
proužků se v kolekcích objevují výrazné
multikolorní proužky, jemnější pastelové
kompozice a nové textury. Do hry
se přidávají svěží kombinace proužků
se solitérními květinovými motivy.

Maryan Mehlhorn
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uzavřeným výstřihem (high neck), ikonické
ručně háčkované trojúhelníkové bikiny, překřížená ramínka na zádech a modely s odhalenými rameny a širokým volánem à la Carmen.
Důležité jsou také detaily, jako jsoupásky,
šňůrky, nýty a nažehlené etikety, třpytivé efekty a vtipné motivy. U sportovně laděných plavek jsou typické síťovinové vsadky, průstřihy,
výrazná zdrhovadla a akcenty neonových barev. K plážové módě patří také kaftany, vzdušné šaty, tuniky, kalhoty a sukně, které lze využívat i pro jiné příležitosti, například večeři
u bazénu nebo výlet po pamětihodnostech.
Kolekce pánských plavek zahrnují nové basic
modely z rychleschnoucích materiálů v různých tvarech, od přiléhavých plavek přes
šortky, boxerky až po bermudy. Na jedné
straně se objevují klasické modely ve sportovním designu nebo v námořnickém vzhledu, na druhé straně plavky v odvážných barevných kombinacích s výraznými tisky. V barevnosti nechybějí ani svítivé tóny, jako je tyrkysová, červená, oranžová, zelená a žlutá.
I v pánské módě se uplatní pestré motivy
exotických květin, reliéfní vlnkové efekty,
proužky a tropické motivy inspirované džunglí. Objevují se i modely v retro vzhledu s tisky
ve stylu Woodstocku 70. let.

Zahraniční trendy

Svět textilu & obuvi

leden – únor 2018

ETNO & BOHO
Námět spojuje bohémský styl
70. let s etno stylem zahrnujícím
africké a indiánské motivy, batikové a ikatové vzory, orientální ornamentiku v pestrobarevné multikulturní směsici. Jako hravé akcenty se uplatní střapce, dekorativní háčkované vsadky
a mušličky kauri.

PrimaDonna

Freya

HYPER
TROPICS
Námět se inspiruje
tropickou faunou
a flórou. Svěží barevnost se sytými zelenými tóny a svítivými
akcenty podtrhuje
motivy tropických
orchidejí, listů palem, fotorealistických digitálních tisků i leopardích dezénů.
Odhalená ramena podtrhují velkorysé volány a rýšky.
Maryan
Mehlhorn

Fantasie

SPORT
COUTURE

Olympia

Watercult

Foto archiv firem

Sportovně laděný
námět inspirovaný
vodními sporty.
Jednoduché střihy
ozvláštňují kontrastní
výpustky, síťovinové vsadky,
překřížená ramínka, průstřihy,
efekty šněrování a sportovní
zdrhovadla. Ve spojení s čistou
siluetou vyniknou moderní
materiály, jako
je neopren.
Sunmarin

inzerce
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Trendy obuvi pro léto 2018

HRA S KONTRASTY
MATERIÁLŮ I BAREV
js Düsseldorf/Praha – „Minimalismus se setkává s maximalismem“, tak by mohlo znít
heslo letní módy podle veletrhu GDS Düsseldorf. Hra s kontrasty a extrémy pokračuje
dál. Na jedné straně jsou módní přehnaně dekorativní, bláznivé až divoké směsice materiálů, barev a vzorů. Na druhé straně směřuje móda do „ultra-normálu“ se sportovním nadšením a estetickým městským vzhledem. K žádaným atributům letní obuvi patří lehkost,
vzdušnost, pružnost a optimální pohodlí. Důležitou roli hrají barvy a tisky.

Emu Australia

V letní barevnosti zůstávají decentní neutrální, pastelové a pudrové tóny, které působí svěže, žensky a lze je rozmanitě kombinovat. Přidávají se perleťové barvy, metalické efekty a lesklý povrch.
Velmi žádaná je růžová, která se objevuje v kombinaci s čistými střihy a geometrickými tvary a působí velmi cool a žensky. Na druhé straně se objevují výrazné barvy, které navozují dynamické
akcenty k decentně laděnému outfitu. Nejdůležitějšími barvami jsou červená a výrazná pink,
letní žlutá, modrá a zelená. Nechybí však ani klasické barvy modré a černé, zejména
v pánské kolekci s minimalistickými a sofistikovanými liniemi. Sportovní obuv potvrzuje
návrat klasického trendu, tenisky nebo slip-on obuv oživují detaily perforování, různé
aplikace a výšivky.
Deichmann

DÁMSKÁ OBUV
Letní kolekce od glamour looku po sportovní vzhled působí přitažlivě a vyzařují nádech elegance. Nadále se rozvíjí různé modely ve tvaru sliprů a pantoflí, které mohou být jak vysoko uzavřené a špičaté nebo pohodlné s profilovanou podešví nebo s prvky espadril. Pozornost upoutají nápadné varianty podpatků od špalíkových přes plastové až po umělecky grafické. Klínové platformy jsou zdobené výšivkou nebo korálky
v etnickém duchu. Do hry se přidává hra s materiály a různými povrchy. Využívají se různé směsice přírodních usni a high tech materiálů,
včetně síťovin. Důležitou roli hrají nubuky a velury s hebkým efektem, ale i čisté usně nappa a lak. Téma lesku se dále rozvádí třpytem a metalickými variantami. Mezi dezény převažují florální vzory, etnické dezény a exotické motivy flóry a fauny, které se představují v přirozeném
nebo digitálně abstrahovaném vzhledu. Perličky na všech typech obuvi působí femininně, nýty provokativně. Jedním z hlavních trendů jsou
květiny v nejrůznějším provedení – jako aplikace nebo výšivky, malované nebo ražené. Stejně tak jsou oblíbené symboly „love“, které připomínají na výšivkách a nášivkách 80. léta, graffiti a motivy street artu.

PANTOFLE A PANTOLETY

ESPADRILY

Velmi módní jsou pantofle s otevřenou špičkou nebo dřeváčkové typy s uzavřenou špičkou, na nízké podešvi nebo módním špalíkovém podpatku. Vyniknou ke zkráceným kalhotám,
midi i maxi sukním. K must-have patří i plážové pantofle s širokým páskem nebo překříženými pásky. Představují se
s efekty řasení, mašlí, perličkami a výšivkami.

Espadrily vykazují klasické námořnické proužky, florální, batikové nebo etnické dezény. Dokonale ladí k džínům, šortkám
i maxisukni. Prvky splétaných jutových provázků kralují nejen
na klasických espadrilách, ale zdobí také podešve letních
pantoflí nebo lehkých sandálů s usňovými řemínky a navozují
středomořskou atmosféru.

Baldini

Donna Soft

Fred de la
Bretoniere

Strandfein

Tom Tailor
InBlue

Tom Tailor
Emu Australia
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SANDÁLKY

LETNÍ SNEAKERY

V horkém létě se uplatní vzdušné sandálky, které se nabízejí
v obrovském výběru ve sportovním nebo femininním vzhledu.
Mohou být prosté a redukované, nebo nápadné s pestrými
dekoracemi, florálními dezény, efekty matu a lesku, květinovými aplikacemi nebo nýty. Mohou mít výrazné platformy, špalíkové nebo dekorativní klínové podpatky.

Ani v létě se nelze obejít bez sneakerů. Na sneakerech
v městském vzhledu se projevuje trend athleisure. Zajímavé jsou kombinace materiálů, nechybějí ani síťovinové vsadky nebo metalické partie. Často je zdobí aplikace a výšivky
s florálními motivy, nápadná šněrovadla nebo saténové
stužky místo šněrovadel. Sportovní výraz podtrhují výrazné
pryžové podešve.

Neosens
Baldini

Floris van
Bommel

Gabor

Deichmann

Hassia

Gabor

s.Oliver

Marc Cain
Stonefly

InBlue
Donna Soft

PÁNSKÁ OBUV
V barevnosti pánské obuvi se jako módní barva prosazuje olivová a khaki, zejména u sneakerů. Nechybí však ani bílá, která doplňuje minimalistický módní styl. Přidávají se typické sportovní barvy jako modrá, červená a žlutá. Neonové akcenty jako detaily i jako celoplošné
barvy podtrhují dynamický vzhled. Podešve jsou silnější, většinou světlé nebo barevné kontrastní. Mohou mít pilkový profil nebo být složené z několika kontrastních složek. Důležitá je lehkost a světlost. Mezi žádané sportovní modely patří retro tenisky z oprané plachtoviny
nebo čisté usně nappa.

CITY & BUSINESS

CASUAL & LEISURE

Světlé pískové, koňakové a šedé tóny obuvi dokonale ladí
s lehkými letními obleky. Pro městský styl je na výběr mnoho
modelů, vedle zeštíhlených šněrovacích polobotek získávají
na oblibě loafery a přezková obuv, které se stylově nosí na
bosou nohu.

Hitem jsou ultra lehké modely sneakerů bez šněrování, inspirované aktivními sporty a zhotovené z vysoce elastických
úpletů v melanžovém vzhledu, které se přizpůsobí noze jako
ponožky. Pro volný čas jsou klíčové pantofle s překříženými
pásky.
Blue Star

Bugatti

Lloyd

Roy Robson

Bugatti

Marc O'Polo

Foto z veletrhů GDS Düsseldorf, MICAM Milán a archiv firem

Deichmann

Stone Fly
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Trendy kožené galanterie pro léto 2018

PESTRÉ BARVY,
ČISTÉ LINIE A RETRO TVARY
js Düsseldorf – V kolekcích se objevuje mnoho známých tvarů inspirovaných uplynulými
desetiletími. Nový minimalismus se představuje plakativně s různými nápisy a výroky.
Vedle pestrých barev a kovových detailů hrají roli velkoformátová tištěná loga, nášivky,
placky a různá hesla a slogany.

Marc Cain

I na luxusních usňových kabelkách se objevují pestré nažehlovací motivy, které odlehčí klasicky strohý vzhled. Zvlášť oblíbené
jsou květiny, hvězdy, srdce, ovoce, zvířata,
a to všechno pokud možno v pestrém stylu
pop-artu. Důležité je vše, co upoutá pozornost.
Dalším zdrojem inspirace jsou 90. léta
s pestrostí, křiklavostí a nápadností. Stále
oblíbeným námětem jsou florální tištěné
motivy, přidávají se 3D aplikace květin. Na
kabelky se přenášejí i módní tropické motivy, včetně exotických rostlin, palem a kaktusů a představují se v explozích barev. Nechybí ani ironizující design, příkladem je usňová kabela Balenciaga inspirovaná velkou
modrou odnosnou taškou IKEA. Důležité
je, aby se nápadné kabelky kombinovaly
s monochromním outfitem, protože samy
o sobě jsou již dostatečným poutačem pozornosti.
Také klasické kabelky mají své místo. Zaujmou čistým vzhledem, decentními detaily
a jemnými odstíny, které vyniknou na luxusních materiálech.
Letní sezonu charakterizují výrazné jasné
barvy, směsice vzorů, dekorativnost, etno
inspirace světem nomádů, tradice a futurismus, ornamentální směsice i sportswear. Podle veletrhu ILM v Düsseldorfu určují
tuto sezonu čtyři hlavní náměty: Nomad
Spirit s vlivy etno a přírodní barevností,
Joyful Voltage se směsicí sportovního
a glamouru s živými barvami, Future Composition s alternativní klidnější elegancí
a Tropical Minds s tropickou atmosférou
exotické flóry a fauny.

NOMAD SPIRIT
Námětu dominují vlivy nejrůznějších kultur, většinou okořeněné špetkou utility. Moderní etno
v sobě zahrnuje romantické jádro. Barevnost v přírodním vzhledu se odvíjí od pískové béžové
přes zemité tóny. Oblačná bílá, nebeská modrá a oceánská modrá symbolizují živly vody a větru. Svět rostlin reprezentuje zamlžená pastelová fialová, tmavá olivová a světlá mechová.
Dámské kabelky se představují v různých tvarech: jako měkké váčky nebo hybridní vaky, objemné brašny a kabelky s řemenem přes rameno od středních až po velké formáty. K tomu
malé kabelky s klopnou, zdobné pochette a půlkulaté lovecké brašny. Zdobí je ražené partie
a výrazné uzávěry la 70. léta. Kombinuje se nubuk a hladké usně, na povrchu vyniknou jemné vintage úpravy. K oživenému vzhledu přispívají tradiční tkalcovské vzory.
U pánských tašek dominují shoppery s vojenskými prvky, batohy a rybářské tašky s mnoha
kapsami. Důležité jsou cestovní batohy, tašky přes rameno a sportovní tašky s usňovými řemeny a prostornými předními kapsami z nylonu a plachtoviny.

Lerros

Imemo

Fred de la Bretoniere
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JOYFUL VOLTAGE

Strandfein

Bree

Athleisure se setkává s dekorativním, z čehož vznikají oslňující
směsice stylů. Typické jsou proužky a kontrastně řazené barevné plochy. Barevnost je vibrující, sebevědomá a přitakávající životu. Základem je dynamická sytá červená, pulzující modrá, zářivá zelená, svítivá žlutá a živá oranžová. Objevují se buď
samostatně, v bikolorním kontrastu nebo v kombinaci s černou a bílou. Překvapivé harmonie vznikají s atolovou modrou
a výraznou fialovou. Jemná šeříková propůjčuje bombastistickým barvám femininní nádech. Shoppery, kabelky hobos
a střední kabelky na ramena se inovují velkoformátovými barevně kontrastními plochami, kontrastními proužky a tisky s více vzory. K novým mikrokabelkám patří kapsové kabelky na
opasku. Oproti tomu se vracejí XL formáty. Některé zdobí slogany a masivní loga, i na ramenních řemenech. Sytě barevné
pevné kabelky do ruky nebo s řemenem přes rameno s raženými povrchy a řemínky vnášejí do námětu zklidnění.
V pánské módě zaujmou batohy kontrastně barevným
dnem, výpustky a řemeny. Ledvinky (hip bags) se mohou
nosit na řemenu křížem přes rameno. Proužkové dezény,
velkoformátová loga a zábavné aplikace ozvláštňují s humorem shoppery a tašky na notebook.

Annalisa Caricato

FUTURE
COMPOSITION
Námět s vizí budoucnosti, čistý a gender-free. Alternativní
eleganci podtrhují barevné tóny jako jemná pistáciová, pastelová korálová a sytá tyrkysová, které vyniknou v kombinaci
s hnědou nebo khaki. Černá vytváří výrazný kontrast, bílá navozuje letní svěžest. Přidává se hnědá a stříbrná pro lesk.
Základ námětu tvoří batohy. Zhotovují se z usní, vinylu, technických úpletů – jsou rovné, funkční, ultramoderní. Shoppery
všech možných druhů od pravoúhlých formátů přes lichoběžníkové tvary až po předimenzované čtvercové tvary, se separátními řemeny přes rameno, předními kapsami a prvky
umožňujícími rozšíření objemu. K tomu se přidávají ledvinky
(hipbags), tašky na fotoaparát a zaoblené kufříkové tvary. Dominují lesklé hladké usně a lak, také v kombinaci s broušeným povrchem.
U pánských tašek hrají hlavní úlohu předimenzované formáty,
hlavně shoppery s hladkým lesklým povrchem. Klasické byznys aktovky a batohy se modernizují prostornými předními
a bočními kapsami.

Gabor

Marc
Cain

Joop

Marc Cain

Maria
Lamanna

Lerros

TROPICAL MINDS
Námět vyzařující letní atmosféru. Velkoformátové květinové
tisky se spojují s prvky sportswearu do velmi moderního looku. Barevnou atmosféru exotické flóry a fauny podtrhuje
zářivá oranžová se sytou fialovou a červenou. Přidává se
listová zelená a kůrová hnědá, zářivá sluneční žlutá, atolová
modrá. Zklidnění vnášejí nuance modré od holubí modré
přes inkoustovou až po černou kosatcovou. Klasické tvary
od bowlingových tašek přes kabelky s řemenem přes rameno až po batohy se inovují ve stylu flower power. Maxiformáty konkurují mikroformátům. Vznikají nové hybridy mezi
sedlovými brašnami a shoppery. Jako základ zůstávají vaky
s průvlekem a šňůrou na zatahování a prosté měkké váčkové tvary. Z dekorativních prvků se uplatní patchwork, aplikace a rýšky. Povrch inovují exotické ražené dezény, ale i prvky patchworku, stejně jako solitérní efekty splétání technikou makramé.
U pánských tašek vyniknou solitérní džunglové motivy na hybridech batohů a utility shopperech. Proužkové dezény
a drobné vzory, stejně jako kombinace různých robustních
materiálů a střídání barevně kontrastních ploch dominují
u batohů a cestovních tašek.
Foto veletrh I.L.M © Messe Offenbach
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LAGEN Zlín

SEZONA
PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC

Zlín – Lehkost, svěžest, jednoduchost, čistota linií a mnohostrannost se vzájemně prolínají všemi tématy nového vzhledu galanterie pro nadcházející sezonu. Nový odlehčený
přístup k životu využívá prvků tzv. inteligentní elegance, nového sportovního stylu, ale
také romantismu.

Tašky přes rameno i kabelky působí měkkým dojmem, ale propracované rafinované
prvky, zajímavá řešení uší s kovovým připevněním, kování či ozdobné šití a materiálové
kombinace nechávají vyniknout čisté siluetě. Střihy jsou vždy funkční a praktické. Luxus a eleganci charakterizují nevšední
barevné nápady umocněné nepřehlédnutelnými funkčními
detaily.
Lídrem s charakteristickým
rukopisem prezentace aktuálních módních tendencí je již
od roku 1997 česká společnost LAGEN. Společnost již více
než dvacet let neúnavně připravuje
inzerce

atraktivní kolekce, pro jejichž realizaci pečlivě volí kvalitní materiály a důsledně dbá i na
precizní řemeslné zpracování. Značka LAGEN si tak
našla své zákazníky nejen
v Čechách, ale i v zahra-

ničí. Na veletrzích STYL a KABO 2010 obdržela společnost LAGEN prestižní ocenění
Top Quality Award.
Značka LAGEN je ztělesněním optimálně vyvážené kombinace stylu, praktičnosti a kvality, kterou si každý zamiluje. Ať už se rozhodnete pro koženou peněženku, aktovku, kabelku, luxusní manikúru nebo doplňky v podobě
klíčenek, opasků a různých typů pouzder,
vždy budete spokojeni.
O tom, že „peněženka
LAGEN potěší i prázdná,“
jak s hrdostí říká Svatoslav Žalůdek, majitel společnosti LAGEN, se můžete sami nejlépe přesvědčit návštěvou expozice 089 v pavilonu V,
na veletrhu KABO, který
se koná 17.–19. února na
brněnském Výstavišti.
Foto: LAGEN
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Představujeme designéry

PAVEL JEVULA
Brno – Pokračujeme v našem seriálu, ve
kterém představujeme návrháře a designéry z České republiky i ze zahraničí. Tentokrát vám přestavujeme designéra Pavla
Jevula, který žije a tvoří v Brně.

Kde získáváte inspiraci pro svou tvorbu?

Jak jste se dostal ke své profesi, co vás
k ní přivedlo?

Inspirací jsou moji zákazníci. Občas mě inspirují nějakou poznámkou či zmínkou o svém
vysněném modelu.

Šití a móda je v naší rodině tradicí. Obě moje
babičky se tomuto oboru věnovaly. Babička
Magdalena šila v prvorepublikovém salonu
v Moravské Ostravě. Babička Božena mě při
hlídání zapojovala do stehování a obšívání už
v dětství; díky tomu jsem se k této profesi
dostal opravdu velice brzy.

Máte nějaký vzor?

Čím se ve své tvorbě specializujete?

Myslím, že mám dokonale zvládnutou technologii. Tedy že jsou mé modely precizně
zpracované a vytvořené s láskou.

Dlouhodobě se zabývám pánskou i dámskou
módou. Dříve jsem se věnoval spíše volné tvorbě více zaměřené na inspirační módní přehlídky, představující modely, které nebyly určeny
na běžné nošení. V současné době je moje
tvorba zaměřena především na zákazníky.
Jde o svatební šaty a obleky, plesové a večírkové šaty, v zimě jsou to převážně dámské i pánské kabáty. Vychází to z mého
studia na Střední průmyslové škole
oděvní v Prostějově, kde jsme se právě
na kabáty a saka jak po technologické,
tak i střihové stránce zaměřovali.
Co vás nejvíce baví na vaší práci?
U přehlídkových modelů mě naplňuje,
když se podaří vytvořit model, který si hned
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po přehlídce najde svého majitele. U zakázkové tvorby mě těší odezva spokojených zákazníků.

Samozřejmě sleduji světové módní trendy, ale
konkrétní vzor nemám. Je to spíše kompilace
zážitků z mého okolí, které vstřebávám.
Čím se odlišujete od ostatních designérů?

Který váš model byl kdy nejvíce pracný
a můžete ho popsat?
Byly to svatební šaty s ručně našívanou krajkou a čtyřicetidílnou sukní.
Nosíte svou tvorbu?
Své modely nosím samozřejmě každý den.
Bylo by zvláštní nabízet něco, čemu sám nevěřím a nepoužívám to.
O které vaše modely je největší zájem?
Mimo jiné také záleží na ročním období. V létě zákaznice poptávají svatební šaty. V mé
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Foto KIVA

5x foto Tomáš Svoboda

poslední kolekci vzbudily největší zájem vlněné kabáty.
S kterým materiálem pracujete nejčastěji?
Rád používám materiály, které jsou nejen luxusní a krásné, ale mají také užitnou hodnotu.
Velmi rád také používám materiály českých
výrobců. Na kabáty vlněné sukno od firmy Spinopa z Krnova. Na společenské šaty tyly z Tylexu Letovice nebo italské krajky.
Kde můžeme vidět vaše výrobky a kde je
prodáváte?
Modely na zakázku tvořím ve svém ateliéru
na Starém Brně. Je to kouzelné místo v kopci mezi Mendlovým náměstím a Žlutým kopcem obklopené zelení. Mám zde úžasný výhled na celé Brno a klid, který ke své práci
potřebuji. Modely, které tvořím na přehlídky,
si mohou zákazníci vyzkoušet nedaleko centra v Salonu Camis na ulici Pellicova pod hradem Špilberg.

jí a bavíme se o jejich barevných a materiálových preferencích. Po výběru materiálu vznikají návrhy a následně zkoušení modelu. Zákazníci si nechají většinou poradit, co by jim
slušelo a módním trendům příliš nepodléhají. Samozřejmě také oceňují originalitu modelu na míru, který na nikom jiném nepotkají.
Dokážete si představit spolupráci s některým průmyslovým oděvním výrobcem,
máte za sebou již takovou zkušenost?
Ano, zkušenosti mám pestré. Nejvíce se mi
líbila spolupráce s Jablonexem, pro který
jsem tvořil kolekce doplněné o jejich šperky.
Tato spolupráce bohužel se zrušením Jablonexu skončila. Mám za sebou také navrhování pro různé oděvní firmy, ale raději pracuji
sám na svých kolekcích. Moje zkušenost je
taková, že u firem není jasné zadání, co
a hlavně pro koho chtějí vyrábět. Kdo je jejich
zákazník, v jakém cenovém rozpětí se má designér pohybovat a jaký sortiment navrhnout. U jiných firem, než s kterými mám zkušenost, to může být ale jinak.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Moji první zákazníci byli moji přátelé a na ty
se postupně dodnes nabalují jejich známí, rodiny a přátelé. Jejich věkové spektrum je
pestré, začíná od slečen, které potřebují šaty do tanečních, přes nevěsty až po svatební
oděvy pro maminky nevěst.
Jaké byly první úspěchy ve vaší tvorbě?
Prvním největším úspěchem bylo pro mě vítězství v soutěži Top designer na brněnském
veletrhu STYL.
Jsou požadavky vašich zákazníků převážně ovlivněny módními vlnami?
Většinou dostávám zadání více obecné. Přicházejí s událostí, pro kterou model potřebu-

A co spolupráce s některými dalšími návrháři?
Velmi zajímavá a přínosná pro mne byla moje úplně první spolupráce. Bylo to s Josefem Ťapťuchem v Třeboňském Otavanu.
Tam jsem se také naučil hodně o pánské
módě. Za skvělou příležitost považuji také
výstavy mých modelů v Galerii Liběny Rochové. Přímo na přehlídkových modelech
jsem spolupracoval s alešbáry, kteří mi modely doplňovali o klobouky. Na přehlídkách
spolupracujeme s Petrem Kaloudou a Ivetou Řádkovou. Po obchodní stránce mě
hodně inspirovala Kateřina Jocha. Ostatní
kolegy z módního světa neberu jako konkurenci, ale snažím se navázat spolupráci
k propagaci českého oděvního designu v povědomí veřejnosti.

Pavel Jevula
Je módní návrhář, který se narodil
25. května 1975 v Havířově. Již
v dětství ho k módní tvorbě postupně
přivedly obě babičky, které v tomto
oboru pracovaly. Vystudoval Střední
průmyslovou školu oděvní v Prostějově a následně speciální pedagogiku
na Masarykově univerzitě. Pavel Jevula aktuálně žije a tvoří v Brně.
Modely Pavla se vyznačují dokonalým
řemeslným zpracováním a jsou určeny všem, kdo mají rádi kvalitní, promyšlené a funkční oblečení pro výjimečné příležitosti. Své modely prezentuje na módních přehlídkách,
které si organizuje ve vlastní režii.
Nebrání se spolupráci s dalšími designéry, ideálně na akcích, které se
konají v Brně. Modely na zakázku tvoří ve svém ateliéru na Starém Brně.
Modely, které tvoří na přehlídky, si
mohou zákazníci vyzkoušet nedaleko
centra v Salonu Camis na ulici
Pellicova pod hradem Špilberg.
Pro designéra Pavla Jevulu bylo prvním největším úspěchem vítězství
v soutěži Top designer na brněnském
veletrhu STYL. Spolupracoval
s Jablonexem, Josefem Ťapťuchem,
Liběnou Rochovou, alešbáry, aj.
Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?
Na módních přehlídkách, které si organizuji
ve své režii, nebo mě někdo na společnou
přehlídku pozve. Dříve to bylo po celé ČR
i v zahraničí, ale teď dávám přednost akcím
v Brně, kde mohu oslovit přímo zákazníky ze
svého okolí.
Před Vánocemi jste měl módní přehlídku,
kdy bude další?
Něco se rýsuje v květnu 2018, ale nachází
se to zatím v počáteční fázi. Svým fanouškům mohu slíbit, že akce opět proběhne na
nějakém zajímavém místě v Brně.
Jak vidíte budoucnost své tvorby?
Doufám, že se mi bude i nadále dařit nabízet
svým zákazníkům oblečení, které budou milovat.
Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
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STYL a KABO

ČTVRTSTOLETÍ
VELETRHŮ MÓDY
Brno – Premiéry kolekcí chystaných pro příští sezonu, trendy v podání módních expertů, B2B jednání a exkluzivní
přehlídky. Veletrhy STYL a KABO slouží módní branži dvakrát ročně už celých 25 let. V únoru bude v hlavní roli móda
pro sezonu podzim-zima 2018/2019 a poprvé se aktivně zúčastní i módní bloggerky.

Již 51. veletrhy STYL
a KABO proběhnou od
17. do 19. února. Obchodníci si prohlédnou nové kolekce pro nadcházející podzim a zimu a vedle
tradičních účastníků je
osloví také řada nováčků. Na veletrhu STYL
třeba luxusní německé domácí oblečení,
plavky, plážová
a volnočasová móda značky Plantier, poprvé
budou vystavovat také dvě německé návrhářky s vlastními značkami. Představí se dvě řecké značky prádla, plavek a domácího oblečení: Pink Label a Pen.ky. Italská firma Emme
Evolution přiveze do Brna kolekci značky Pregi Couture, která reprezentuje elegantní
a funkční dámské svrchní oděvy – parky
a bundy.
Ze Srbska dorazí džínová móda Conto Bene
Jeans a z Polska například dámská móda
Dunka nebo pánská konfekce Folstop. Nabídku rozšíří i několik dodavatelů textilu
a oděvů z Indie a Pákistánu. Poprvé přijedou
vystavovat také někteří menší čeští výrobci.

Nové firmy také na KABO
Také KABO rozšíří tradiční nabídku o nové
značky. Z Řecka se můžeme těšit na obuv
S.Pietro a z Pákistánu na tři firmy s koženou
galanterií, opasky a rukavicemi. Poprvé bude
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vystavovat česká společnost Medico prevent, která se zaměřuje na pohodlnou
a zdravotní obuv zahraničních značek: BF
jsou kožené pantofle pro celou rodinu se
speciální technologií pro měkčí nášlap, Szamos je tradiční maďarská značka vysoce
kvalitní dětské obuvi, Medico je zdravotní
dětská obuv, pod značkou Trek najdete ruskou celokoženou outdoorovou obuv do náročných přírodních podmínek a obuv Klartex
je určena pro každodenní nošení.

V doprovodném programu nepřehlédněte
dvě novinky – speciální přehlídku Bloggers
& Designers Show složenou ze dvou částí.
První blok představí trendy pro příští sezonu
očima módních bloggerek, které budou vybírat trendové kousky přímo z kolekcí vystavovatelů. V následující části se můžeme těšit
na autorské kolekce českých i zahraničních
návrhářů.
Speciální přehlídka se uskuteční v neděli
18. 2. od 18.00 a zvána je i veřejnost,
vstupenky v ceně 450 korun si můžete zakoupit na www.bvv.cz/styl-kabo. Dále se samozřejmě chystají pravidelné kontraktační

módní přehlídky věnované jak dámské
a pánské konfekci, tak prádlu.
Další novinkou bude Poradenské centrum
STYL v pavilonu P vedle stánku asociace
ATOK a SOTEX, tj. přímo na „hlavní třídě“.
Návštěvníci i vystavovatelé zde v sobotu
a v neděli mohou bezplatně využít přítomnosti odborníků a probrat s nimi své dotazy na
různá témata: správné označování materiálového složení dle Nařízení 1007 (bambus,
Lycra, Coolmax), vše o symbolech údržby,
velikostního sortimentu oděvů a jejich značení dle nové EN, reklamace z pohledu výrobce/prodejce/soudního znalce (vč. legislativy
a praktických problémů) a dotazy v souvislosti s ochranou spotřebitele.
Klíčem k trendům v dámském prádle bude
přednáška a módní přehlídka s názvem
Dámské prádlo: Co se nosí a co by se nosit
mělo..., která v sobotu 17. února bezprostředně naváže na přehlídku Lingerie Show.
Martin Kárych ze společnosti ALTRA představí na praktických ukázkách aktuální střihová řešení a jejich konfrontace s předváděnými modely.
Trendy v dámské a pánské módě bude prezentovat tradiční seminář nizozemské návrhářky Ellen Haeser také spojený s módní přehlídkou. Uskuteční se stejný den od 14.00
přímo na mole v pavilonu P a opět půjde o jediný trendový seminář v České republice pořádaný ve spolupráci s renomovaným zahraničním lektorem.
Foto: BVV

P.R.
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Olsen – kolekce pro podzim/zimu 2018/189

V BARVÁCH DUHY
Máte touhu se odlišit, a přesto být trendy? Značka Olsen připravila pro své zákaznice kolekce pro podzim a zimu 2018 v neotřelém
looku. Nabídka je pestrá. Návrháři Olsenu při své tvorbě mysleli na ženy, které baví život, jsou nezávislé, oceňují klasiku a zároveň mají
odvahu zkoušet nové věci. Olsen je proslulý kvalitou materiálů a precizním zpracováním, které ho spolu s environmentální filozofií řadí
ke špičkám v módní branži. Užijte si se značkou Olsen netradiční procházku ve městě i toulky po hvězdách.

DREAM LAND
Kolekci určenou pro podzimní dny prozářila pestrobarevná exploze. Je tak svěží! Dokonale
navodí pocit mladosti a touhu hledat osmou
barvu duhy. Nebesky modrá, citronově žlutá,
růžová, lila a broskvová jsou navzájem velice
nápaditě kombinované a vytvářejí barevnou duhu. Neutrální šedé tóny a tlumená bílá dokreslují paletu.
Důležitou roli hrají potisky. Snoubí se zde pestrobarevné pruhy, puntíky a vlnité tisky. Vzory
vzhledu peříček jakoby namalovanými lehkými
tahy štětce, dodávají kolekci dynamiku.
Sportovní, čisté linie respektující ženskost tvoří
modely typické moderním „athleisure“ stylem.
Ozdoby, jako jsou třpytivé nášivky, lemy opatřené cvočky a perličkami podtrhují orientaci kolekce Dream Land na moderní aktivní ženy. V centru pozornosti jsou pohodlné materiály: žerzej,
viskóza, kepr ve tkané úpravě nebo strečové
kalhoty příznačné pro „athleisure“ stylu, dodávají kolekci přirozený a pohodlný vzhled.
V pletáži se objevuje směsice různých střihů,
barev a detailů. Vedle pruhovaného „color
block“ svetru z jemného úpletu figuruje jednobarevný „over size“ svetr v T střihu pletený horizontálně. Ozdobné nášivky, zvonové rukávy
s barevnými detaily, kontrastující pruhy, barevné cvočky zajišťují nevšední vzhled kolekce.
Nepřehlédnutelný outfit tvoří krabicovité žerzejové sako s elegantní košilí s módními detaily
na rukávech a kalhoty cigaretového střihu
s kontrastními barevnými smokingovými pruhy

SOUL CITY
Přivítejte městský styl plný ležérnosti a ženskosti zároveň. Cítíte tep velkoměsta? Jednoduché střihy a detaily ve sportovním,

a přesto elegantním stylu, poutavé grafické
potisky: inspirace z ptačí říše, dvoubarevné
květinové tisky, zdobné motivy, klikaté vzory
a barevně kombinované tisky „Panneaux“.
V kolekci Soul City designeři Olsenu dále
rozvíjejí styl „athleisure“ v krabicovitých střizích a v žakárových modelech, které dělají
z pletáže přehlídku neotřelého looku.
Barevná paleta zaujme intenzivní azurovou
modří a působivou šarlatovou růžovou doplněné tóny velbloudí srsti. K městské módě
pochopitelně patří klasická kombinace černé
a bílé.
Potisky doplňují nášivky, lemy jsou zdobené
prostřihy, cvočky a perličkami. Klasická viskóza a organická bavlna jsou stěžejními materiály této kolekce. Pestrá nabídka šatů je
oslavou ženskosti kolekce.
Městský styl je vyjádřen modely vhodnými do
kanceláře, které však v podání Soul City nejsou nudné. Z nabídky halenek, topů a svetříků k jednobarevným kalhotám vytvoříte outfit
přesně podle vašeho přání.
Klasické spojení bílé blůzky a černých kalhot
odpíchne úzký střih nohavic a třpytivý lampas k tomu oblečený měkký žinylkový kabátek
vytváří ideální outfit.
První hřejivé, a přitom lehké outdorové modely ohlašují příchod zimy.

NORDIC MOOD
Vzdálené galaxie a planety, motivy hvězdných
znamení dodávají tomuto tématu úchvatný
přirozeně ženský vzhled. Barevnost vychází
z temně noční modré, krémové a bílé barvy.
V kombinaci s pastelovou nebesky modrou,
módní měděnou a teplým odstínem růžového dřeva představuje pozvánku do tajemného světa.

Modely zdobené třpytivými aplikacemi, nýtky
a perličkami ve svých vzorech nezastírají inspiraci astrologickými obrazci. Návrháři Olsenu si pohrávají s volány, kanýry a lehkými
balónovými střihy rukávů, což ještě umocňuje osobitost kolekce.
Kolekce Nordic Mood je založená na vysoce
kvalitních vlněných materiálech, umělých kožešinách a lurexových přízích.
Pletená řada nabízí celou řadu textur, od
oboustranného žakáru s puntíky, přes minimalistické grafické vzory až po jemný pletený
styl s aplikacemi a halenkový materiál s puntíky. 3D vzhled dodává pletáži souhra jemné
viskózy s hebkými nahrubo pletenými žinylkovými pruhy.
Snadno kombinovatelný žakárový design
představuje kolekci, na které můžete nechat
oči. Základní outfit tvoří elegantní dlouhý žakárový kardigan ze směsové příze, ležérní
pletená mikina s kapucí a jemně pletený svetr s „colour blocks“ v jemných tónech skvěle
doplněné pětikapsovými strečovými kalhotami v barvě noční oblohy.
Přichází ten pravý čas myslet na chladné
dny. Outdorová nabídka: teplé bundy, elegantní kabáty s nápaditými detaily završují
nabídku kolekce Nordic Mood.

Prezentace zimní kolekce značky Olsen
proběhne ve dnech 17.–19. 2. 2018
v Brně v salónku Janáček hotelu
Voroněž 2 a poté 20.–22. 2. 2018
v Praze v hotelu EXPO.
Kontakt:

Ing. Ladislav Husák
tel.: +420 602 233 264
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Moděva, oděvní družstvo Konice

Foto Jana Henychová (SČMVD)

CHCEME OBLÉKNOUT
CO NEJŠIRŠÍ KLIENTELU

Ing. Leo Doseděl

Ještě bych krátce doplnil váš úvod. Loni
v srpnu, při jubilejním 50. výročí, jsme byli
vyhodnoceni mezi třemi nejčastěji vystavujícími firmami v historii konání veletrhů STYL
a KABO. Osobně jsem jako zástupce oděvního družstva Moděva Konice nikdy nechyběl
a jsem rád, že se tradice konání mezinárodních veletrhů v Brně udržela.
A nyní k první otázce. Naše modelářky, konstruktérky a pracovnice obchodního oddělení připravily a vyvzorovaly pro nadcházející
zimní sezonu 2018/2019 kolekci bund,
plášťů a pelerín převážně z vlněných materiálů s vysokým podílem kašmíru s novými
módními detaily doplněnými přírodní kožešinou a dalšími zajímavými prvky. Všechny nové modely jsou zpracovány klasickou krejčovskou technologií v duchu tradic oděvní
výroby, profesionální odbornosti a zkušenosti. Vyštíhlenými liniemi modelů ctíme
současný módní trend a chceme zaujmout
nejen naše stálé zákazníky, ale i oslovit
i mladší generaci.
Naší snahou je obléknout co nejširší klientelu, náročné zákazníky a zákaznice vyhledávající především kvalitní materiály, vysokou
kvalitu a precizní zpracování výrobků v odpovídajících cenových relacích. Některé modely jsou navrženy tak, že je lze stupňovat i do
větších velikostí, přitom neztrácejí módní
trendy a mladistvý vzhled. Myslíme i na zákazníky upřednostňující pohodlí a tepelný
komfort již technologickým zpracováním
a použitými materiály.
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Foto BVV

Foto Jana Henychová (SČMVD)

Foto BVV

Konice – Moděva, oděvní družstvo Konice, je
významným výrobcem konfekce působícím na
českém trhu od roku 1931. V oblasti regionu
Konicka patří k největším zaměstnavatelům.
V sídle firmy je zaměstnáno přes 100 pracovníků, na pobočném závodě v Prostějově přes 50 zaměstnanců. Moděva je kromě toho i pravidelným vystavovatelem na veletrhu STYL v Brně. Letos se ho zúčastní již po 49. S jakou
kolekcí a pro koho je určená? To byla první otázka, kterou Svět textilu & obuvi položil
Ing. Leo Dosedělovi, předsedovi družstva.

Představujeme

Svět textilu & obuvi

S čím dalším se může návštěvník seznámit na vašem stánku?
Návštěvník stánku oděvního družstva Moděva Konice bude mít možnost zhlédnout
nejen modely nové kolekce, zastoupeny budou téměř všechny výrobky z dámské
a pánské produkce družstva – obleky a kostýmy, kalhoty, bundy, pláště a peleríny. Součástí výrobního programu jsou i péřové
bundy.
V loňském roce jsme zahájili spolupráci
s módní návrhářkou Janou Berg a některé
modely jsme již představili na módních přehlídkách. To znamená, že chceme do budoucna oslovovat i zákaznice vyhledávající
vysoce módní a designové modely kombinující různé druhy materiálů.

Foto Jana Henychová (SČMVD)

Foto BVV

Foto Jana Henychová (SČMVD)
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Vaše družstvo je jedním z mála vystavovatelů, kteří na veletrhu STYL pořádají
i pravidelné módní přehlídky. Kde a kdy
se pořádají?

se zúčastňujeme již několik let módních přehlídek v pavilonu P. Předpokládám opět velmi dobrou úroveň a profesionální prezentaci naší nové kolekce, kterou návštěvníci veletrhu mohou zhlédnout několikrát denně.
Z dosavadních zkušeností mohu konstatovat, že tyto módní přehlídky přitáhnou velkou pozornost odborníků i samotných zákazníků, zdůrazní všechny designové i užitné
vlastnosti výrobků, podtrhnou úroveň zpracování jednotlivých modelů a zvýší prestiž
představované firmy, a to díky profesionalitě týmu zabezpečujícího choreografii i vlastní předvedení. Reakce návštěvníků na módní přehlídky jsou vždy pozitivní.

Stalo se již pravidlem a díky velmi dobré
spolupráci s organizátory pořádajících BVV

Děkuji za rozhovor: Michal Korol
Více informací se dozvíte
na www.modeva.cz

Stánek družstva je již tradičně umístěn ve
společné expozici Svazu českých a moravských výrobních družstev. Zajímavou novinkou únorové expozice budou prezentace
i některých dalších družstev. Mimo dlouholetého vystavovatele družstva Modela Pardubice zde najdete výrobky družstev Dita
Tábor, Frotex Žiželice a Styl Studená. Na
veletrhu nás najdete v pavilonu P pod číslem 257.
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Tržby textilního maloobchodu v ČR za rok 2017

DOSÁHLY
NEBÝVALÝCH VÝŠIN!
mk Praha – Přímo rekordním závěrečným
spurtem skončilo čtvrté čtvrtletí minulého
roku, co se týče tržeb textilního maloobchodu v České republice. 4. kvartál vykázal +8 % oproti stejnému období roku
2016. I díky tomu obchodníci v naší branži vykázali za celý rok 2017 vzestup tržeb
ve výši 6 %. Jde o nejvyšší nárůst tržeb
za tu dobu, co je časopis Svět textilu
& obuvi sleduje, tedy od roku 2012.
Foto SXC

Vyplývá to z údajů, jež nám poskytují členové
test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi. Máme pravidelné hlášení od více než sto 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 naši následující e-mailovou adresu: redakce@textil-obuv.cz.

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2017
(v porovnání se stejným obdobím roku 2016)

První pololetí: dobrý start
Jak jsme se již několikrát zmiňovali, rok
2017 začal pro textilní maloobchod dobře.
V lednu obchodníci zaznamenali +5 %, v únoru +3 % a v březnu +6 %. Celé první čtvrtletí
skončilo s výsledkem +4,5 %, což byl velmi
dobrý nástup. Obdobně si vedl tuzemský textilní maloobchod i ve čtvrtletí druhém: duben
+3 %, květen +8 % a červen +5 %. Celý druhý kvartál tak vykázal tržby +5 %!

3. čtvrtletí: další vzestup
Také třetí čtvrtletí začalo plusem, i když to
nebylo v porovnání s ostatními měsíci tak
dobré. V červenci jsou tržby zkrátka vždy
o něco slabší; projevuje se vliv dovolených.
V loňském roce si ale obchodníci, soudě
alespoň podle některých jejich e-mailů, všimli, že zahraniční turisté, kteří u nich v letní

NĚKOLIK
ZAJÍMAVOSTÍ
■ Všechny měsíce roku 2017 skočily
s nárůstem tržeb v textilním maloobchodě! „Nejhůře“ – dá-li se to vůbec
říci – dopadly únor a duben s +3 %.
■ Posledních 28 měsíců (!) tuzemského textilního maloobchodu skončilo
v plusu nebo aspoň na nule. Poslední minus jsme zaznamenali v srpnu
2015 (-9 %).
■ Rok 2017 doslova „trhal“ rekordy.
Za posledních šest let, co časopis
Svět textilu & obuvi pohyb tržeb sleduje, je to nejlepší výsledek!
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1. pololetí: +5

2. pololetí: +7

sezoně nakupují, stále častěji žádají značkové zboží. A jsou ochotni za něj připlatit! Nakonec červenec skončil s výsledkem +4 %.
Tržby v srpnu přidaly. Jak jsme psali již v minulém vydání našeho časopisu, dobře se
prodávalo typicky letní zboží: T-shirty, sukně,
halenky a tílka. Velký boom zaznamenala
i velká nákupní centra v celé republice, stejně jako internetové obchody. Srpen pak vykázal vzestup tržeb o +8 %.
Také září se nedalo zahanbit. Dobře se prodávalo džínové oblečení, které se ostatně drží
na špici – co se týče prodeje – již delší dobu.
Září nakonec skončilo s výsledkem +6 %.
Celé třetí čtvrtletí pak zaznamenalo stejnou
výši: +6 %.

Říjen:
„Prodává se skoro vše, co máme v prodejně!“
Tak tímto citátem obchodníka z centra Prahy
by se dal charakterizovat textilní maloobchod
v září. Na odbyt šly dámské a pánské pláště,
pánské obleky i dámské šaty. Dobře se prodávalo i společenské oblečení. Říjen nakonec
skončil s výborným výsledkem +8 %.

Listopad: další plus
Další plus přidal listopad. „Dobře se prodávaly dámské i pánské pláště, teplejší svetry
a pulovry,“ napsal nám obchodník z Brna.
Majitel obchodu z Plzně zase přidal pochvalná slova o odbytu ponožek a punčochového

rok 2017: +6

Zdroj: Svět textilu & obuvi

zboží. Opět se „prosadilo“ i společenské ošacení; bylo poznat, že sezona plesů a večírků
na konci roku se blíží. Nakonec listopad zaznamenal meziroční vzestup tržeb ve stejné
výši, jako říjen – tedy o +8 %!

Prosinec: konec dobrý,
všechno dobré!
Prosinec je v tržbách nejsilnější měsíc v roce. Obchodníci byli tak trochu nervózní, zda
prosinec 2017 rovněž potvrdí dosavadní
kladné výsledky celého roku. „To, co se u nás
dělo, bylo něco jako davové šílenství,“ popsal
nám situaci ve svém obchodě těsně přes vánočními svátky vedoucí prodejny v Ústí nad
Labem. Textil je totiž u nás dlouhodobě považován za ideální dárek pod stromeček. A tak
se není co divit!
Rekordní vzestup tržeb vykázaly i internetové
obchody, kde se textil pravidelně umisťuje na
předních místech v prodejnosti jednotlivých
druhů zboží. Rekordní tržby nahlásila i velká
nákupní centra po celé republice a také nadnárodní oděvní řetězce. I díky tomu pak prosinec 2017 skončil s výsledkem +8 %, stejně
tak i celý 4. kvartál.
Rok 2017 pak zaznamenal rekordní nárůst
tržeb o neuvěřitelných 6 %! A jaký bude nástup do roku 2018? O tom se dočtete v dalším vydání odborného časopisu Svět textilu
& obuvi v dubnu 2018.
Michal Korol

Zprávy
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Eterna

I BOTY MŮŽOU BÝT CHYTRÉ

KOŠILE
ZNEVIDITELNÍ
TETOVÁNÍ

Zlín – Chytrý telefon? Ten samozřejmě
všichni znají. Co si k němu ale ještě pořídit i chytrou botu? Díky práci výzkumníků
z Centra polymerních systémů (CPS)
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně to už
brzy nebude žádný problém. Tak si představme, co vlastně taková chytrá bota
bude umět.
Chytrá bota bude určena zejména lidem se
zdravotními obtížemi a sportovcům. Tlakové senzory, které se do ní zakomponují
a budou snímat a hodnotit pohyb, v reálném čase komplexně dokáží analyzovat pohyb a došlap jedince. „Chytrá bota vám například napoví, zda běžíte správně či se do-

pouštíte zásadních chyb. Na základě statické a dynamické analýzy stanoví, jaký máte
došlap. To znamená, že dokáže po technické stránce lépe vyhodnotit správnost vaší
pohybové aktivity,“ přiblížil doc. Petr Slobodian, který senzory do chytré boty vyvíjí.
„Díky naší technologii jsme schopni tyto zásadní informace o vašem pohybu přeposlat
například pomocí aplikace na mobilním telefonu do počítače ošetřujícího lékaře či
osobního trenéra,“ dodává Ing. Robert Olejník, Ph.D., další člen týmu z CPS.
Chytrá bota bude mít velmi široké uplatnění
zejména ve zdravotnictví, například pro pacienty s cukrovkou či po mozkové mrtvici,
kteří se musí v mnoha případech znovu učit
chodit. Pomocí její technologie by navíc bylo
možné částečně podchytit i správný vývoj
chodidel u dětí. Využívat chytrou botu budou moci i rehabilitační oddělení a specializovaná centra.
S myšlenkou na vývoj chytré boty CPS oslovil podnikatel ze Slavičína Daniel Majc. Ten
je také organizátorem běžeckých závodů
Miomove Run (Kopanický půlmaraton), kde
byla bota 16. září 2017 představena veřejnosti.
Mgr. Petra Svěráková
Zdroj: Universalia – časopis Univerzity
Tomáše Bati

Praha – V době, kdy se mnoho mladých
mužů nechává tetovat, prochází šatník pro
byznysmeny výzvami, ale i příležitostmi.
Německá firma Eterna, specializovaná na
košile, uvedla začátkem letošního roku na
trh košile, které vyřeší problém s tetováním.
Pod tzv. cover-shirt už nebude vidět, ani prosvítat. Díky inovativní konstrukci přízí a odpovídajícímu procesu tkaní vzniká neprůhledná
tkanina, které účinně zakryje jak tetování,
tak eventuálně i výrazné ochlupení paží. Košile s označením 8817 se zhotovují z tvilu ze
100% bavlny v nežehlivé úpravě. Nabízejí se
v bílé barvě jako
slim fit nebo modern fit, doporučená cena začíná u 60 EUR.
Firma Eterna docílila za l. pololetí
2017 hrubého
hospodářského
výsledku ve výši
5 mil. Tržby narostly o 0,8 % na
Foto Eterna
50,2 mil. EUR.
inzerce

LEGERO-THE FOOTWEAR COMPANY, one of Europe‘s most important manufacturer
of high-quality lightweight footwear with Gore Tex is looking for qualiﬁed

SALES REPRESENTATIVE
for the Czech Republic and Slovakia for its brand SUPERFIT children shoes and its brand
LEGERO ladies shoes!
We look forward to receiving your application.
Please contact:
Katherine Braun, Legero Export, Marburger Strasse 10, A-8042 Graz, Austria
e-mail: katherine.braun@legero.at
Tel.: +43-316-429 100-4691
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Textil Eva, obchod se spodním prádlem, Volyně

UPŘEDNOSTŇUJEME
TUZEMSKÉ ZBOŽÍ
Volyně – „Troufnu si říct, že máme co nabídnout jak mladé ženě, tak i zralé dámě,“
říká paní Miloslava Houzimová, 56 let,
majitelka specializované kamenné prodejny Textil Eva se spodním prádlem. Obchod
se nachází ve Volyni, přímo v centru tohoto krásného města, na Palackého náměstí. Časopis Svět textilu & obuvi ji požádal
o rozhovor.

Jak se vyvíjelo vaše podnikání?
Textil Eva ve Volyni jsem zakládala za vydatné
pomoci manžela v roce 1992. Přihlásili jsme
se tehdy do výběrového řízení Městského
úřadu na pronájem prostor v domě na náměstí. Z pěti uchazečů jsme byli nakonec vybráni jako nájemníci my. Obchod jsme otevřeli
začátkem května téhož roku. Naše pronajatá
prodejna měla dvě místnosti, přičemž první
dva roky jsme využívali ke svému podnikání
pouze přední místnost a až následně jsme začali využívat také druhou místnost.
Naším prvním sortimentem v začátcích podnikání byla základní nabídka prádla – hlavně
od firmy Jitex (tílka, slipy, noční košile, pyžama, župany), dále pak jsme nabízeli pletací
příze (Fezko Strakonice). Až později jsme přibrali do nabídky kusový textil a dále i konfekci.
Ovšem to nám byl stávající prostor již malý
a vzhledem k tomu, že se ve městě uvolnila
jedna z prodejen, využili jsme toho a pronajali
jsme si ji. Ve stávající prodejně nabízíme konfekci a v novém obchodě prodáváme spodní
prádlo. A o ní chci nadále hovořit. Prodejna
se rozkládá i se zázemím na necelých 50 m2.
Zaměstnáváme dvě prodavačky na zkrácený
úvazek, aby se mohly, v případě potřeby, vzájemně zastoupit.
Který druh zboží prodáváte a komu je určen?

(některé i s čepičkou), kapesníky (pouze ze
100% bavlny). Poměrně pestrou nabídku
máme v oblasti pánských košil a vázanek.
Dále pak na letní sezonu kontrahujeme poměrně dost plavek, jak dětských, tak dámských, ale i pánských. V nabídce zboží máme
také parea.
Podle mých zkušeností jde o zboží (plavky) cenově náročné s krátkodobým časem k prodeji. Někteří obchodníci se tohoto druhu nabídky bojí, a to nejen pro již zmíněné, ale i pro
značně vysoké nároky zákaznic na střihy, vzory i barvy. Přece jen plavky nás dost odhalují
a jsou k postavě nemilosrdné, zde je nezastupitelná role prodavačky, která musí umět
zákaznici pomoct vybrat plavky vhodné pro její postavu. K tomu nám obchodníkům pomáhají různá školení, kam můžeme a snad
i všichni posíláme své zaměstnance.
Máte i zboží z dovozu?

Našimi zákazníky jsou jak ženy, tak muži.
Prodáváme spodní prádlo od dětských velikostí, přes dámské, pánské běžné velikosti,
až po nadměrné velikosti. V současné době
nás vyhledávají hlavně ženy s větším poprsím
a poptávají značky Triola a Timo. Myslím ale,
že mohu zcela zodpovědně prohlásit, že
u nás najdou zboží dle svých požadavků jak
docela mladé, tak i zralé ženy. Velký podíl na
tom však má naše velmi ochotná paní prodavačka, která se snaží zákaznicím najít přesně to pravé ořechové.
Také nabízíme širokou škálu punčochového
zboží. Nebojíme se svůdných modelů nočních košilek a naproti tomu umíme nabídnout i teplý flanel pro naše babičky. Upřednostňujeme české výrobky. V našem sortimentu naleznete župany (vázací, propínací i na
zip), pánská pyžama i pánské noční košile
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Upřednostňujeme české výrobky, ale nabízíme také zahraniční výrobky ze zemí, jako je
Řecko, Polsko či Španělsko. U dovozového
sortimentu pak dbáme na správnou gramáž
materiálů a kvalitní zpracování samotných
výrobků.
O které zboží je největší a nejmenší zájem?
Požadavky jsou natolik různé, že nevím, co
bych uvedla jako příklad. Snad jedině mě napadá, že jsou na ústupu pánské slipy, žádanější jsou boxerky a klasické trenky. K této
změně určitě značně přispěly novodobé lékařské studie. U dámských plavek jsou dlouhodobě prodávanější dvojdílné než jednodílné
modely. Tento trend stále přetrvává.

Jaké nadstandardní služby nabízíte svým
zákazníkům?
Nevím, zda toto pokládat za nadstandard,
ale zaměstnávám prodavačky, které mají
svou práci rády, a také je to na konečném výsledku znát – máme spoustu zákaznic a zákazníků, kteří vědí, že u nás najdou personál,
který jim vždy rád pomůže a s úsměvem.
Nabízíte něco, co konkurence ne?
Netroufám si sama naši firmu hodnotit.
Myslím si, že soudě dle reakcí našich zákaznic a zákazníků jsou spokojení s přístupem
našeho personálu. Na tom má zásluhu moje
dcera, drželo se jí štěstí při výběru paní prodavačky! Zmíněné paní není cizí vyjít všem
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požadavkům zákazníků na maximum, navíc
s milým úsměvem. Za svou osobu si dovoluji
prohlásit, že všechno je v lidech. Nadarmo
nevzniklo úsloví, že když dva dělají totéž, nikdy to není totéž. Vše je o zodpovědnosti
a čestnosti, platí to v každém oboru, i když
bohužel ne vždy to stačí a následně funguje.
Jaké vztahy máte s konkurencí?
Na tuto otázku mohu říci snad jen to, že si
navzájem nepřekážíme. Jdeme si každý svou
cestou.
Co děláte, když se vám nějaké zboží nedaří prodat?
Když něco netrefíte (vyberete zboží, které se
hned neprodá), je to jen a jen váš problém.
Na takové zboží pak samozřejmě uděláme
slevu a hledáme zákaznici, které se s danou
věcí zavděčíme. Někdy rozhodují finance,
někdy náročnost zákaznice. Tyto strasti nás
nepotkávají příliš často, protože jsme již opatrnější a snad i zkušenější ve výběru zboží,
k čemuž nám dopomohla praxe. Dnes již víme, že u našich zákazníků rozhoduje především střih, kvalita materiálu a až následně
přichází na řadu barva a cena.
Chtěla byste něco ve svém odvětví změnit, odstranit?
Přijde mi smutné, že někteří zákazníci mají
nepříliš reálné představy o naší práci. Na
práci mě velmi baví spokojený zákazník. Jednou mi řekla paní zákaznice, že určitě to, co
neprodáme, dodavatelům vracíme. Jiná paní
zase suverénně prohlásila: „Byla jsem u vás
v prádle, máte tam brigádnici. Prodavačka
má dovolenou, tak alespoň ušetříte, když jí
nemusíte platit. Brigádnici dáte určitě méně, že ano.“ A takových různých názorů padlo za ta léta, co podnikám, bezpočet.
Co vy a propagace?
Nové kolekce nám dcera propaguje na firemním facebooku. Víte, jsme rodinný podnik a každý z nás, když může, přiloží ruku
k dílu. V minulosti, když dcera studovala VOŠ

a následně VŠ, po dobu pěti let, jsme pořádali vždy jednou za rok módní přehlídky doplněné nějakým programem. Módu předváděla jak mladá děvčata, studentky – kamarádky mojí dcery, naši příbuzní, ale i moje kamarádky...
Jak čas plynul, zralé dámy vyzrávaly čím dál
více a z dceřiných kamarádek se staly maminky. No a dnes již módní přehlídky nepořádáme, protože na profesionální modelky
(bohužel) nemáme finance. Dodnes se mě
zákazníci ptají, proč již nepořádáme zmíněné akce. Obyvatelé našeho městečka a přilehlého okolí vždy jevili o naše přehlídky
značný zájem. První tři ročníky proběhly
v sále o asi 120 místech a dva následné
v sále pro 300 lidí, a to se ještě nedostávalo dost místa.
Za dobu naší činnosti byly nejen dobré, ale
i náročné chvilky... Vždy mi však byly oporou
moji nejbližší. Dcera po stránce provozní
a syn po stránce technické. Syn má na starost veškeré technické vybavení a jeho
údržbu na obou našich prodejnách. Jsem
dceři i synovi vděčná za pomoc, ale do očí je
moc chválit nemůžu, aby nezpychli.
Co je pro vás nejdůležitější na spolupráci
s dodavateli?
S dodavateli žádný vážný problém, naštěstí,
za celou dobu naší činnosti nenastal. Z nabízeného sortimentu musíme pečlivě vybírat,
s ohledem na to, že podnikáme na malém
městě, tak aby nedošlo k situaci, kdy by nabídka výrazně převýšila poptávku. Zboží doplňujeme dle svých aktuálních potřeb, u kontraktem objednaného zboží termín dodání
stanovíme předběžně už při objednání.
Kde nakupujete zboží? Jezdíte někam na
veletrhy?
Hodně zboží nakupujeme od prověřených dodavatelů a na kontraktačních nabídkách. Rádi navštívíme i srpnový veletrh STYL v Brně.
Jak často měníte vzhled výlohy?
Naše výlohy jsou malinké, ale přesto nám
dobře slouží. Vždy se v nich nachází nabídka

platná pro dané období (Velikonoce, Valentýn, Vánoce, letní dovolená, atp.). Zákaznice
na každou změnu reagují kladně a vítají ji,
protože díky nim jsou v obraze dříve, než
vkročí dovnitř.
Co nejvíce ocení zákazníci na vašem
zboží?
Momentálně mě napadá zpětná vazba ze
sortimentu plavek. Často slýcháme od zákaznic, které poptávají plavky: „Konečně někdo s dostatečnou nabídkou.“
Jak se mění vaši zákazníci?
Poslední dobou mám pocit, že od nás naše
klientela očekává stále maximální nabídku
a ochotu vyhovět dle zavedeného rčení Náš
zákazník – náš pán. Zatím si myslím, že poměr spokojených a nespokojených zákazníků
je 90:10. Tak nám zkuste držet palce do dalšího období.
Díky čemu jste si udržela svoji pozici na
trhu?
Asi díky tvrdé a poctivé práci, soudržnosti
a pomoci rodiny. A hlavně upřímnému zájmu
o zákazníky a jejich potřeby.
Jak vidíte budoucnost firmy?
Velmi nás, malé prodejny, takzvaně válcují
obchodní řetězce a internetový obchod. Ale
stále doufám, že se najdou i do budoucna
zájemci o malé a kvalitní série výrobků, které
nabízíme u nás. Budu spokojená, když se
udržíme na stávající úrovni.
Co byste ještě chtěla dodat pro naše čtenáře na závěr?
Mám pocit, že nastupující generace bude
muset o své „místo na slunci“ hodně bojovat.
Moc jim přeji dobré záměry, a aby si uměli
udržet své odhodlání a přitom zůstali moudrými a slušnými lidmi.
Děkuji za rozhovor. Sandra Friebová
Foto: Petra Vaňková
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Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra zahraničních věcí ČR

PODPORU EXPORTU
POSOUVÁME KAŽDÝM ROKEM
rodní banky. Pro firmy zaměřené na export
z toho pohledu loňský rok úplně snadný nebyl.
Volatilita měny spojená právě s opuštěním intervencí vyžadovala od firem určité taktizování. A samozřejmě vnímáme, že jedním z velkých témat pro firmy je velmi nízká nezaměstnanost a související tlak na platy, zvyšování
efektivnosti výroby a přidané hodnoty.
A jak je to se s tím, co poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí exportérům?
Jak konkrétně můžete pomoct například
českému výrobci textilu?
Jednoznačně největší novinkou, kterou jsme
zavedli od konce roku 2016, je nový způsob
realizace a financování projektů ekonomické
diplomacie, tzv. propedů. Ten je spojený s výrazným rozšířením počtu projektů, které každoročně financujeme.
O co vlastně jde a proč by to mělo exportéry
zajímat? V zásadě jde o prezentaci českého
řešení pro zahraniční partnery. Nástroj je
velmi flexibilní a lze tak realizovat sektorové
mise do zahraniční, ale i různá fóra či podnikatelské semináře nebo incomingové mise
do ČR. Výhodou sektorového řešení je
především možnost spolupracovat s různými
ministerstvy, (např. ministerstvem obrany,
průmyslu a obchodu, vnitra, zemědělství)
a podpořit tak naše exportéry na politické
úrovni.

Martin Tlapa
Praha – Je to něco málo přes rok, co jsme v časopise Svět textilu & obuvi připravili rozhovor s Ing. Martinem Tlapou, MBA, náměstkem ministra zahraničních věcí pro řízení
sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce. Ptali jsme se ho tenkrát mj. na to, jak stát podporuje české firmy při jejich exportu do zahraničí.

V minulých dnech jsme oslovili pana náměstka Tlapu znovu. A první otázka se
nabídla sama: Co se od té doby z Vašeho
pohledu změnilo? Jak dnes vypadá situace českých exportérů?
Velkým tématem loňského roku byla, a v letošním nejspíš stále bude, konjunktura. S tou
se ale také pojí obava, jak dlouho takto silný
hospodářský růst může vydržet. Velmi se daří
v posledních letech i českým exportérům.
V roce 2017 se český export přehoupnul
přes jedno procento světového vývozu. To samozřejmě zní velmi hezky, už vzhledem k tomu, že tvoříme výrazně menší podíl světové
populace. Velkým tématem kromě hospodářského růstu dnes už téměř celá Evropské
unie a očekávání z Brexitu, byly v loňském roce Spojené státy. Přes počáteční nejistoty
spojené s nástupem nové americké administrativy a přes některá prohlášení prezidenta
Trumpa o obchodních nerovnováhách a budoucnosti NAFTA, jsou americké firmy velmi
optimistické a americká ekonomika roste.
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V České republice je samozřejmě ekonomická konjunktura úzce spojená s měnou a loni
s opuštěním devizových intervencí České ná-

A jak to funguje v praxi?
Existuje několik způsobů, jak se do projektů
zapojit. Buď se dohodnout v rámci Asociace
textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
na akcích, o které mají členové největší potenciální zájem. Asociace s námi své záměry
pravidelně konzultuje, nebo se přímo obrátit
na ekonomického diplomata na naší amba-
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sádě v té zemi a konzultovat možnost zapojení se či realizování projektu ekonomické diplomacie přes tento úřad. Ambasády podávají své návrhy v pravidelné, nebo mimořádné výzvě. Hlavní termín podání projektů je sice vždy v posledním čtvrtletí roku, během
roku jsou ale vypisovány i dodatečné výzvy.
Dobrým startem pro konzultace obdobných
záměrů je každoroční porada ekonomických
diplomatů na konci června v Praze.
Například v roce 2017 jsme takto podpořili
účast českých firem na tchajwanském veletrhu Taipei Innovative Textile Application Show
a ve Frankfurtu nad Mohanem jsme podpořili
Česko-německý kulatý stůl při veletrhu Techtextil. Pro rok 2018 jsme zatím schválili pět
projektů v oboru textilu – jde například o zářijovou misi na východní pobřeží Spojených států, jmenovitě do Washingtonu DC, Severní
Karolíny a Georgie, a to spolu s Asociací exportérů. V září 2018 také podpoříme účast
na veletrhu technického textilu, v dubnu misi
do Istanbulu a na přelomu dubna a května misi do JAR a na Mauricius, v květnu kulatý stůl
při veletrhu mtex+ v Chemnitz.
Připravujete nějaké jiné novinky? Plánuje
ministerstvo například rozšiřovat síť ambasád?
Snažíme se ekonomickou diplomacii a podporu exportu posouvat dál a modernizovat každým rokem. Co se týká rozsahu naší zahraniční sítě, soustředíme se momentálně
především na angažování kvalifikovaných ekonomických místních sil, které na hodně vytížených ambasádách postupně doplňují naše
diplomaty vyslané z Česka. Výhoda je jasná,
jsou to lidé, kteří znají místní trh a legislativu,
umí místní jazyk, mají kontakty a budou zaručovat i určitou dlouhodobou kontinuitu, která
se někdy na úřadech ztrácí díky rotaci diplomatů typicky vyslaných na čtyři roky.
Samozřejmě ale i mimo projektu ekonomické diplomacie pracujeme na tom, jak co nejvíc vyjít exportérům vstříc. Připravujeme například již tradičně každý rok Mapu globálních oborových příležitostí, ve které lze podle
oborů i teritorií získat přehled o exportních
příležitostech. Poslední dobou se snažíme
soustředit co nejvíc také na to, jak dostat informace z ambasád k firmám. Novinkou je

tak náš časopis věnovaný exportu Moderní
ekonomická diplomacie, který je dostupný
mimo jiné na webu ministerstva. A co nejdřív
chceme časopis doplnit webem.
Co se od roku 2016 tedy změnilo na mezinárodně – politického poli z hlediska největší hrozeb pro české firmy zapojující se
do mezinárodního obchodu mimo EU?
Ten poslední rok nepřinesl ani tolik dramatických událostí z pohledu českého exportéra.
Nejspíš nejsložitějším regionem z pohledu
mezinárodní politiky je, a bohužel jím asi i nadále zůstane, region Blízkého východu. Na
druhou stranu i tam došlo k několika událostem, které mohou přinést mírný optimismus. A nakonec i v extrémně složitých místech je možné uspět, což jasně dokazuje zkušenost i českých firem.
Mnoha českým firmám se dnes skutečně
daří prorazit i na vzdálených a těžkých trzích.
V loňském roce se například podařilo české
firmě Tonak dostat poměrně velkou zakázku
pro kuvajtskou armádu na dodávku baretů.
Taková zakázka přináší i prestiž, ze které

mohou při dalších podobných zakázkách
v regionu těžit i další české firmy. Bezpečnostní složky ve státech perského zálivu mohou patřit mezi perspektivní zákazníky pro
české textilní, oděvní a kožedělné firmy.
Mě těší, že se české firmy také nebojí investovat i ve vzdálenějším mimoevropském zahraničí. Poměrně značná mediální pozornost se tak dostala například české firmě
Pegas Nonvowens a její investici do výroby
v Jihoafrické republice.
Jasný trend, který nám v posledním roce
udělal radost, je zájem českých firem i v textilním průmyslu expandovat do Spojených
států. Asi nemusím ani vysvětlovat, že je to
trh poměrně hodně saturovaný a konkurence je tam obrovská. To, že se české firmy
nebojí dívat ani tam jasně značí, že jejich výrobky jsou konkurenceschopné i inovativní.
Vzhledem k domácímu hospodářskému růstu a zvyšujícím se nákladům za práci je důležité nesnažit se konkurovat jen cenou, ale
i kvalitou zpracování a technologií. A to už se
mnoha českým firmám právě i v textilním
průmyslu daří.
Pokud se vrátíme k těm těžkým a vzdáleným teritoriím, poraďte, jak začít s vývozem?
Kromě již zmiňovaných projektů ekonomické
diplomacie bych určitě poradil firmám, aby
se zajímaly také o možnost podat si projekt
do B2B programu České rozvojové agentury. B2B program ČRA se skutečně dá podat
na všechny rozvojové země a je možné získat podporu například na přípravu studie
proveditelnosti, podnikatelský plán vstupu
na trh a zhodnocení rizik a další. ČRA mimo
to uzavřela v loňském roce během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně memorandum o spolupráci s Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou a s EGAP. Díky
tomu je snazší k projektu zajistit financování
a pojištění.
Děkujeme za rozhovor.
Foto: MZV ČR
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EDTEX

PRVNÍ ROK PROJEKTU
podklad pro srovnání národních kvalifikačních
rámců, se nepotvrdila. Druhá studie následně vycházela z poznatku, že nelze srovnat výukové programy odborných škol prostřednictvím národních kvalifikačních rámců. Proto
se přistoupilo k přímému srovnání těchto
programů mezi školami a hledání průniků výukových programů, což bude využito při definování čtyř jednotek výsledku učení.
Užitečnost projektu EDTEX jak pro školy, tak
pro firmy potvrdily výsledky prvního společného semináře, který připravila polská textilní

Praha – V posledních letech se hodně hovoří o dost podstatném problému: Jak vychovat a získat kvalifikované pracovníky
do všech odvětví hospodářství, textilní
průmysl nevyjímaje. Jejich nedostatek trápí nejen nás v ČR, ale v podstatě všechny
státy napříč Evropou. Otázkou je, jak
a zda lze nalézt rychlé řešení.

Jednou z cest jsou evropské vzdělávací projekty probíhající v rámci programu ERASMUS+. V posledních letech se výrazně soustřeďují na propojení odborných škol, vzdělávacích institucí a jejich výukových programů
s potřebami výrobní praxe. V předchozích letech došlo k dost velkému „odcizení“ úrovně
odborného vzdělávání a tím i absolventů od
nároků moderní průmyslové výroby. Proto se
Asociace textilního, oděvního, kožedělného
průmyslu rozhodla zapojit do uvedeného programu a připravila projekt EDTEX (č.20161-CZ01-KA202-023832), na jehož řešení
se podílejí školy a asociace z ČR, Polska,
Španělska a Portugalska. Hlavním cílem je
právě podpora spolupráce odborných škol,
asociací a firem v v oblasti odborného vzdělávání a výměnných praxí studentů v tuzemských i zahraničních školách a firmách.
Jeho zásadními výstupy jsou:
● srovnávací studie Národních kvalifikačních
rámců (NKR) v partnerských zemích
● srovnávací studie výukových programů
v odborných školách
● definování čtyř jednotek výsledků učení
● uzavření jedné mnohostranné mezinárodní
smlouvy doplněné čtyřmi národními prohlášeními o spolupráci, což bude podporovat strategické partnerství mezi školami
a výrobní sférou (20 firem a asociace)
V současné době jsou hotové obě srovnávací
studie. První ukázala rozdílnost přístupů jednotlivých zemí ke zpracování národních kvalifikačních rámců. Například v Polsku jsou z tohoto ohledu na úplném začátku, přičemž
podklady této země pro vzájemné srovnání
fakticky nelze využít. Lepší situace byla v Portugalsku, Španělsku a ČR, i zde však existují
zřetelné limity pro vzájemnou komparaci. Řešitelé tak došli k závěru, že hypotéza, že lze
využít Evropský kvalifikační rámec (EQF) jako
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a oděvní asociace PIOT v červnu 2017. Zájem o řešení tohoto problému se projevil i ve
vysoké účasti představitelů firem (42) a následné diskuzi.
Podobný seminář připravuje ATOK na letošní
24.– 25.květen 2018. Výsledky budou samozřejmě velkým zdrojem zkušeností a námětů pro další vzájemnou mezinárodní spolupráci škol a firem v ČR, ale i v Polsku, Španělsku a Portugalsku.
Ing.Ludmila Hálkovová,
projektový manažer, ATOK
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Česká obchodní inspekce

Alza.cz

POČET PADĚLKŮ NEKLESÁ

PRODEJNA
BUDOUCNOSTI

Praha – Česká obchodní inspekce provedla
ve 3. čtvrtletí 2017 kontroly zaměřené na
padělky zboží, které někteří obchodníci nabízí a prodávají jako originální značkové výrobky. ČOI zajistila 7 018 kusů padělků v hodnotě originálů za téměř 13 milionů korun.
„Za poslední dva roky se situace v oblasti padělaného zboží příliš nezměnila. Při pravidelných kontrolách jsme zjistili, že z celkového
počtu kontrolovaného zboží se podíl padělků
pohybuje okolo 23 %. Nejvíce padělaných
ochranných známek se nachází v sortimentu
textilu a audio nebo video produktů. Takové
jednání obchodníků záměrně klame spotřebitele a porušuje zákon. ČOI bude v těchto kontrolách i nadále pokračovat,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.
ČOI pravidelně monitoruje výskyt padělaného
zboží na českém trhu. V období od 1. července do 30. září 2017 provedla 364 kontrol,
při nichž bylo ověřováno dodržování povinností, které prodejcům vyplývají z ustanovení § 8
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, při nabídce, prodeji a skladování výrobků porušujících některá práva duševního
vlastnictví. Podle tohoto ustanovení se obchodníkům zakazuje nabízet, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání
autorských práv nebo známek bez předchozího souhlasu vlastníka. Inspektoři ve 250 případech (68,68 %) zjistili porušení zákonů.
Z tohoto počtu u 94 kontrol bylo zaznamená-

Podíl sortimentních skupin
na celkovém objemu
zajištěných falzifikátů

no porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což je 25,8 %. Ve 3.
čtvrtletí 2017 byl nejvíce padělán textil, audio-video a hračky značek Chanel, Adidas
nebo Ray-Ban.

Uložená opatření
Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí roku
2017 zajistila celkem 7 018 kusů padělků
v hodnotě originálů ve výši 12 928 893 Kč.
Po pravomocném rozhodnutí budou zabavené padělky zničeny nebo využity k humanitárním účelům. Na základě zjištěných porušení
právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo od 1. 7. 2017 do
30. 9. 2017 celkem 429 pokut v hodnotě
5 867 000 Kč.

Kontroly padělaného zboží od 1. 7. do 30. 9. 2017

inspektorát

počet
počet kontrol
provedených
se zjištěním
kontrol
celkem
§8

zjištění v %
celkem
§8

Středočeský a Hl. město Praha
Jihočeský a Vysočina
Plzeňský a Karlovarský
Ústecký a Liberecký
Královéhradecký a Pardubický
Jihomoravský a Zlínský
Olomoucký a Moravskoslezský

28
26
166
78
15
27
24

15
19
127
43
14
17
15

11
5
47
9
8
9
5

53,6
73,1
76,5
55,1
93,3
63,0
62,5

39,3
19,2
28,3
11,5
53,3
33,3
20,8

celkem

364

250

94

68,7

25,8

Praha – Lídr internetového trhu přichází
s jedinečným konceptem prodejen budoucnosti – extrémně rychlé nakupování, žádné fronty, neomezená otevírací doba nabídnou dosud nevídaný nákupní komfort.
Zákazník si vybere zboží sám nebo mu pomohou celé řady odborníků na video chatu, objedná a ihned vyzvedne. Unikátní inovace přišla na pět milionů korun, k dispozici skladem
přímo na místě budou stovky nejatraktivnějších produktů. Prodejna budoucnosti s rozlohou 60 m2 se otevřela v lednu letošního roku v Praze u výstupu metra Flora.
Cílem projektu je přiblížit se maximálně individuálním požadavkům zákazníků a vyjít jim
vstříc zejména časově – jde o rychlý a pohodlný nákup. Samoobslužné provozovny ukazují
jasný technologický pokrok. Nikdo nemusí
stát frontu, ani čekat – otevřeno bude 365
dní v roce, 24/7. Zákazník může nakoupit
v naprostém soukromí. Bude-li však chtít poradit s nákupem či probrat parametry některého produktu, může jednoduše využít video
terminál a promluvit si s odborníkem na vybraný segment.
Komfortní samoobslužný shop navzdory své
velikosti zvládne obsloužit přes tisíc zákazníků denně a ušetří jim spoustu času. Vše funguje velmi jednoduše: V malé vstupní místnosti si uživatel na vestavěném počítači sám
nebo s pomocí odborníků na video terminálu
objedná požadované zboží a vybere doručení
prodejna budoucnosti. Jakmile zaplatí (kartou nebo online), automaticky se otevírají
prosklené dveře do další místnosti, na podlaze se rozsvítí návodné světelné LED diody
ukazující směr vydání, rozsvítí se také sloupec se schránkou i box samotný.
V místnosti jsou ve 40 sloupcích stovky výdejních schránek různých velikostí vycházejících
z rozměrů nejprodávanějšího sortimentu vybraného výhradně na základě preferencí zákazníků. Odnést okamžitě si tak lze například
i velkou televizi s úhlopříčkou až 150 cm, počítače, mobilní telefon iPhone X, který bude
skladem, ale i jiné telefony či parfémy.
inzerce
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Projekt PREDICTUS

PRO ZDRAVÝ VÝVOJ
DĚTSKÝCH NOHOU

Zlín – 10. ledna 2018 byl den, kdy jsme
si připomněli smutnou skutečnost, že nás
před čtyřmi lety náhle a zcela nečekaně
navždy opustil doc. Ing. Petr Hlaváček,
CSc. Šlo o světoznámého obuvnického experta, který působil dlouhá léta na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale také
o oblíbeného člověka ve společnosti, který
nepokazil žádnou legraci.

v praxi, vědec Petr Hlaváček se spojil za účelem realizace společného projektu se společností ISSA Czech s.r.o. z Ostravy, která působí v oblasti informačních technologií již více než 20 let.
S uvedenou IT společností začal pracovat na
projektu Predictus. Jde o vývoj softwarového
systému, který je určen pro použití u prodejců dětské obuvi. Systém již při nákupu dětské obuvi na základě měřené velikosti dětské
nohy, rozměru kupované obuvi a metodiky
predikce růstu určí dobu, po jakou bude pro
dané dítě zdravotně bezpečné nosit zakoupenou velikost obuvi. Petr Hlaváček však již
tento projekt za svého života nestihl dokon-

Měli ho rádi nejen kolegové, ale i studenti,
které dokázal vždy nadchnout svým poutavým výkladem o obuvi, zejména historické.
Proslavil se svými četnými aktivitami, mezi
které patří například výzkum obuvi terakotové armády v Číně nebo vedení týmu, který vyrobil repliku boty podle mumie Ötziho – pravěkého lovce z mladší doby kamenné.

Profylaktická obuv pro diabetiky
Vyvinul také profylaktickou obuv pro diabetiky, za což získal v roce 2005 světovou cenu
UITIC (International Union of Shoe Industry
Technicians). Mimo mnohé další aktivity docenta Petra Hlaváčka patří rovněž výzkum
v oblasti predikce růstu dětské nohy. Pro
Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně tak získal
v USA patent s názvem Systém predikce doby bezpečného nošení nově pořízené obuvi
u dětí. Předmětem patentu je metodika, která je schopna predikovat časovou délku použití konkrétní velikosti obuvi pro dítě tak,
aby po celou stanovenou dobu nošení nebyla
riziková z hlediska poškození nohou dítěte.
Aby se výsledky takového výzkumu daly využít

Doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc.
čit, a tak ho velmi erudovaně zastoupili jeho
kolegové z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Softwarový systém tak v současnosti představuje jedinečnou webovou aplikaci, která
bude již letos po závěrečné oponentuře
k projektu dostupná na internetu pro registraci široké veřejnosti. Zde si budou moci zá-

kazníci prodejen dětské obuvi sledovat historii nákupů, měření nohy dítěte a sledovat dobu, po kterou je pro dítě vhodné danou velikost obuvi nosit.

Partner ze zahraničí
Pro vyšší přidanou hodnotu a pro vyšší úroveň
využití byl do projektu přizván renomovaný německý partner Prüf – und Forschungsinstitut
(PFI), tj. testovací a výzkumný institut, člen
skupiny PFI Group z Pirmasensu. Tento institut
mimo jiné produkuje a provozuje měřicí zařízení pro měření délky a šířky dětské nohy s označením FMG/M, 3051/10. Toto zařízení je
schopno online měřené hodnoty předávat rovnou do systému Predictus. A protože toto zařízení komunikuje s počítačovou sítí, je možno
jej vzdáleně ovládat také prostřednictvím speciálního modulu webového portálu systému
Predictus. Takto vznikl ucelený systém Predictus, který zahrnuje software a s ním komunikující měřicí zařízení v prodejně.
Pokud tento systém začnou využívat prodejny dětské obuvi, tak to bude pro jejich zákazníky znamenat možnost využití služeb systému Predictus již při nákupu. Jestliže bude
zákazník registrovaný v systému Predictus,
pak po měření nohy v prodejně se naměřené
hodnoty automaticky přiřadí měřenému jedinci a uloží do databáze. Systém automaticky vyhodnotí vhodnou velikost obuvi pro aktuální nákup. Prodejce může tohoto využít také
pro výběr sortimentu vhodných velikostí z aktuální skladové nabídky. Při evidenci nákupu
se velikost obuvi spáruje s měřenou hodnotou nohy a vyhodnotí dobu, po kterou bude
pro dané dítě bezpečné konkrétní nakoupenou obuv nosit. Zákazník může být v budoucnu informován prostřednictvím e-mailu nebo
SMS zprávou o tom, že zakoupená obuv
z konkrétního dne pro konkrétní dítě již není
z hlediska její velikosti vhodná pro toto dítě
a případně i s doporučením nákupu další větší velikosti.

Dítě malou velikost obuvi nevnímá
Systém Predictus by se tak měl stát nejen
doplňkovou službou při nákupu dětské obuvi,
ale také obecnou podporou zdravého vývoje
dětských nohou. To proto, že podle výzkumu
docenta Petra Hlaváčka dítě malou velikost
obuvi nevnímá a o větší velikost obuvi si samo neřekne. Přitom deformity dětské nohy
vlivem nošení malé nevhodné velikosti obuvi
ovlivňují zdraví jedince následně po celou dobu jeho života. V následujících letech budou
mít prodejci dětské obuvi možnost systém
Predictus využívat a pokud se takto stane,
zůstane jeden z odkazů světoznámého vědce
ze Zlínského kraje stále mezi námi.
Instalace měřicího zařízení
na prodejně dětské obuvi ve Zlíně
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Ing. Michal Kolesár, ISSA Czech s.r.o.
PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA
Foto: ČOKA, UTB a ISSA Czech
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Veletrh mtex+

KOMPAKTNÍ, INTENZIVNÍ,
MEZINÁRODNÍ

Katja Bauer

Chemnitz – 7. odborný veletrh textilií
mtex+, který se uskuteční ve dnech
29.–30. května 2018 v Chemnitz, bude
zajímavý i pro firmy a odborné návštěvníky z České republiky. Veletrh zahrnuje
mimořádnou výstavu „flexible.protect“
k ochraně a bezpečnosti textilií, přehlídku zdravotnických textilií „health.textil“
a 16. Chemnitzské zasedání Textilní
technika.

mtex+ je jako objevitelský veletrh určen inženýrům, konstruktérům
a manažerům všech potenciálních uživatelských branží. „Plníme přání vystavovatelů a odborných návštěvníků 6. veletrhu mtex+ a zveme
je v roce 2018 poprvé na kompaktní dvoudenní akci. Obdrželi jsme
už přihlášky vystavovatelů z Německa, Francie, Rakouska, Švýcarska
a České republiky,“ říká vedoucí projektu Katja Bauer. Stěžejními tématy veletrhu jsou funkční textilie, vývoj technologií a procesů, výroba a recyklace textilních kompozitních materiálů, zkušebnictví, certifikace a ochrana před plagiáty. Mimořádná výstava „flexible.protect“,
které se zúčastní renomované firmy, bude věnovaná inovativní
ochraně a bezpečnosti textilií. Přehlídka „health.textil“ bude zaměřená na textilie v nemocnicích, jejich údržbu a téma lázně a welwww.mtex-chemnitz.de
lness.
www.lima-chemnitz.de
Veletrh mtex+ 2018 proběhne
Kontakt mtex+:
pod heslem „Technické textilie
Katja Bauer
a lehké stavby se setkávají“ opět
tel.: +49 371 380 38-106
souběžně s veletrhem lehkých
k.bauer@c3-chemnitz.de
staveb LiMA.

Časopis Svět textilu & obuvi oslovil
Mgr. Jiřího Česala, výkonného ředitele
Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR, která společně s klastrem technických textilií CLUTEX zaštiťuje účast českých firem na tomto veletrhu.

Mgr. Jiří Česal

Které aktivity plánujete s podporou
MZV, resp. českého konzulátu v Sasku,
během veletrhu mtex+ v Chemnitz?

Je to především kulatý stůl – setkání českých firem s německými partnery. Termín bude dvoufázový: při slavnostním večeru vystavovatelů
29. května od 16.30, kde budou přítomni představitelé regionálních
vládních institucí, ministryně zdravotnictví Saska, představitelé Generálního konzulátu ČR v Drážďanech a další VIP hosté. Zde mohou firmy uvést krátké prezentace a upoutávky. Předpokládaná účast cca
150 osob.
Již při této příležitosti bude propagováno nosné setkání 30. května,
které se bude konat od 10.00 do 12.00. Přítomni budou opět představitelé Generálního konzulátu ČR v Drážďanech, představitelé partnerské asociace VTI a průmyslové komory IHK v Chemnitz a českých
a německých firem. Předpokládaná účast cca 80 osob.
Pokud budou mít české firmy zájem, kde se mohou na veletrh
přihlásit?

Kontakt ATOK: Ing. Ludmila Halkovova,
tel. +420 222 361 880, halkovova@atok.cz, www.atok.cz

inzerce

Mohou to udělat jak prostřednictvím ATOK, tak i klastru CLUTEX. Zatím je na veletrh přihlášeno celkem 14 firem, které obsadí plochu
100 m2. Z toho osm firem najdete v expozici klastru technického textilu CLUTEX; mtex+ jim nabídl příznivé cenové i technické podmínky
(výstavba stánku) a propagaci účasti českých firem.

Svět textilu & obuvi
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20. kongres UITIC v Portu

PŘEDSTAVÍ INOVATIVNÍ
OBUVNICKÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY
Porto – Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) je dlouholetým členem Mezinárodního svazu obuvnických techniků (UITIC).
Tato organizace pořádá jako jediná na světě velmi zajímavé odborné obuvnické kongresy, které mají vysokou odbornou úroveň a nastíní vždy nový
vývoj a trendy nejen v oblasti obuvnických
technologií a materiálů, ale i v oblasti obchodu a marketingu. Již 20. kongres UITIC
proběhne 16.–18. května v Portu.
Spoluorganizátoři této významné akce jsou
CTCP (Centro Tecnológico do Cal ado de Portugal) and APICCAPS (Portuguese Footwear,
Components and Leather Goods Manufacturers Association). Kongres bude prezentovat
inovativní projekty a technologie pro obuvnický
průmysl. „Inovátoři“ byli vyzváni, aby představili své nápady a předložily návrhy příspěvků.
Termín pro podání návrhů byl do 20. prosince
2017 a příspěvky měly být sladěny s tématikou jednání 20. kongresu UITIC, jehož téma je
Od módy po továrnu: nový technologický věk.

Nové produkty, nové služby
První sekce bude věnována novým produktům
a novým službám a bude se zaměřovat na porozumění potřebám trhů, včetně tržních vztahů a potřeb spotřebitelů. Druhá sekce je více
zaměřena na inteligentní vývoj a výrobu obuvi
a zaměří se na to, jak lze přehodnotit dosavadní nástroje ve službách průmyslu. Nové
technologie jsou nepostradatelným prostředkem k zajištění lepších, bezpečnějších, flexibilnějších, spolehlivých a konkurenceschopných

Porto přivítá 20. kongres UITIC
nástrojů. Představují obrovskou oblast pro
zlepšení celkové konkurenceschopnosti společnosti. Je nezbytné omezit časy inovací, designu a výroby prostřednictvím masivního používání 3 D modelů a výměny digitálních dat.
V této sekci budou inteligentní továrny (Průmysl 4.0), robotika a 3D tisk pravděpodobně
tématy pro hlubší řešení a diskuzi.
Udržitelnost, transparentnost dodavatelského řetězce a regulační otázky jsou klíčovým
tématem a budou náplní třetí sekce. Nemůžeme ignorovat, že očekávání spotřebitelů
a distributorů, týkající se společenských
a environmentálních aspektů, bude stále více působit i v továrnách vyrábějících obuv.
Čisté a bezpečné továrny, zapojené do průmyslových ekosystémů, šetrné suroviny
a energie a kontrolovaný dodavatelský řetězec budou nezbytné pro všechny výrobce
obuvi. Jak mohou společnosti zajistit, že toto
vše splňují?
Čtvrtá sekce bude věnována logistice, pokročilému maloobchodu a marketingu. Rozvoj
elektronického podnikání a jeho dopad na lo-

gistiku a distribuci, personalizovaný vývoj produktů, nové prodejní koncepce a organizace
dodavatelského řetězce s cílem předvídat požadavky trhu budou jistě předmětem diskuze
a budou zajímavé pro všechny účastníky.

Nový způsob řízení
Poslední sekce se zaměří na továrny „zaměřené na lidi“ a na nový způsob řízení. Nový
technologický věk, do něhož vstupujeme, přinese hluboké změny týkající se místa člověka
v obuvnickém průmyslu. Vyžaduje továrnu
zaměřenou na člověka, aby lépe zohlednila
očekávání spolupracovníků po celou dobu jejich aktivního života a lépe přilákala mladé talenty, které potřebuje. Digitální revoluce silně ovlivní požadované dovednosti a vzniknou
nová pracovní místa.
Výbor UITIC oznámí vybrané řečníky a příspěvky do 30. ledna 2018 a poté budou muset
být finální texty předány do 15. dubna 2018.
Více informací a novinky o přípravě kongresu
naleznete na www.porto2018.uitic.org
PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA

Bonprix

PREVENCE RAKOVINY PRSU

Foto Bonprix

Hamburk – Zásilkový dům Bonprix byl
v Hamburku oceněn cenou European Excellence Award za svou kolekci Pink Collection. Cena se propůjčuje za mimořádné kampaně v oblasti komunikací a PR. Bonprix
získal cenu v kategorii Fashion & Beauty za
kolekci prádla určenou na kampaň pro prevenci rakoviny prsu.
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Kolekce sestává z podprsenek se všitým návodem, jak si vyšetřovat prsa, který schválně při svlékání působí rušivě. S provokujícím
heslem: Je to nepříjemné? Pravda také!
tak cíleně upoutává pozornost na téma
prevence rakoviny prsu.
Aby Bonprix touto iniciativou oslovil co nejvíc žen, využívá kampaň na sociálních sítích, prostřednictvím katalogů i letáků.
„Ocenění nás moc těší,“ komentuje Martina Beckmannová, šéfka marketingu
Bonprix. „Jako společnost nabízející mó-

du s převahou zákaznic jsme využili široký
akční rádius naší značky, abychom podpořili
důležitost včasného rozpoznání rakoviny prsu.“ Bonprix je zastoupen ve 30 zemích a zaměstnává po celém světě na 3 000 pracovníků. Za obchodní rok 2016/17 utržil kolem
1,52 mld. EUR. Za 1. pololetí obchodního roku 2017/18 (k 31. 8. 2017) meziročně
vzrostly tržby o 3 %. Mezi nejsilnější zahraniční trhy patří Francie, Polsko, Česko a Holandsko s dvoumístným nárůstem tržeb.
Před dvaceti lety zahájil Bonprix jako jeden
z prvních internetový prodej v Německu
a dnes tam patří mezi špičkové internetové
módní obchody. Druhým největším zahraničním trhem pro Bonprix je USA. Velký důraz klade firma na digitalizaci, zhruba polovina online
prodejů proběhla v 1. pololetí přes mobilní aplikace Shopping-App například v Itálii, Švédsku
a Brazílii. V Německu vzrostl podíl mobilních
obchodů za l. pololetí o 30 %.
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Marketingový poradce (13)

CO JE MARKETINGOVÝ MIX
●

Kudy chodí?
Co čte?
● Čemu věnuje pozornost?
● A jaké kanály (web, Facebook, e-mail) přirozeně využívá?
●

Druhé využití přichází ke slovu, když je něco
špatně a výrobek nebo služba se dostatečně
neprodává. Většinu lidí v takovém případě
napadne, že je to tím, že o zákazníci o výrobku nevědí. A přidají na reklamě. Jenže propagace, jak už víme, je jen čtvrtinou marketingového mixu.
Když se vrátíme k analogii se stolem, přidat
na reklamě znamená podložit nohu s nápisem „Propagace“. Jenže co když byla kratší
nějaká jiná? Náš stůl plní svoji funkci ještě
hůř než předtím. Kromě jedné kratší nohy
má teď ještě jednu delší.
Kresba Pixabay

V realitě to pak vypadá následovně:
Praha – Marketingový mix je soubor taktických nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční
a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. Tolik klasická definice z knihy Philipa Kotlera a Garyho Armstronga Marketing.

Jinak řečeno – marketingový mix zahrnuje
všechny aktivity, které firma vyvíjí, aby vzbudila poptávku po svých výrobcích a službách.
Aby zákazník nakupoval, je potřeba mu nabídnout správný produkt za správnou cenu
dostupným způsobem. A ještě ho informovat
o tom, že produkt existuje.

Marketingový mix tvoří čtyři P:
Produkt (Product) – užitek výrobku, značka, balení, sortiment, kvalita, záruky, design,
image výrobce, doplňkové služby.
Cena (Price) – zahrnuje nejen samotnou cenu, ale také náklady, různé velkoobchodní či
maloobchodní ceníky, slevy, cenové akce, náhrady, možnosti úvěru či platební podmínky.
Distribuce (Place) – sem patří celá cesta
produktu od výrobce k zákazníkovi, čili prodejní kanály, logistika, způsoby dopravy, dostupnost, prostředníci a zprostředkovatelé,
i samotné místo prodeje, ať už jde o kamennou prodejnu, síť obchodních zástupců nebo
e-shop.
Propagace (Promotion) – zastřešuje všechny nástroje, jejichž cílem je dát o produktu
vědět, zaujmout, informovat zákazníka nebo
budovat image firmy a značky. Reklama, Public Relations, podpora prodeje, sociální sítě,
internetový marketing, šeptanda atd.
K čemu je to dobré v praxi? Představte si
marketingový mix jako jídelní stůl. Stolní deska je váš obchodní úspěch. A čtyři nohy
představují čtyři P marketingového mixu.
Stůl, který dobře plní svoji funkci, má všechny čtyři nohy na místě a přibližně stejně vysoké. Z čehož také plynou dvě nejčastější praktická využití.
Tím prvním je plánování. Ať už chcete uvést
na trh nový produkt či službu, oslovit novou

skupinu zákazníků, změnit jádro svého podnikání nebo „jen“ sestavujete marketingový
plán na příští kalendářní rok. 4P vám poskytnou strukturu a umožní vám na nic nezapomenout.
Kolonku „strategie“ v marketingovém plánu si
můžete rozdělit na čtyři oddíly. A zamyslet se:
● Jaké produkty a služby v současné době
nabízíte?
● Vyhovují aktuálním požadavkům zákazníků?
● Nepotřebují některé z nich redesign,
úpravu či změnu nastavení?
● Fungují dobře dohromady, nebo si spíš
překážejí?
● Plánujete se některých zbavit, nebo uvést
na trh něco nového?
● Na které z nich se chcete v příštích měsících zvlášť soustředit?
● Jste spokojeni s cenami, za které prodáváte?
● Odrážejí skutečnou hodnotu vašich produktů a služeb?
● Není na čase zdražit nebo změnit způsob
účtování?
● Je ceník pro zákazníky srozumitelný?
● Nedává smysl ceny sjednotit nebo naopak
diferencovat?
● Jsou zákazníci spokojeni s aktuálními
možnostmi placení?
● Dostanou se vaše výrobky vůbec k zákazníkům?
● Mohou si je pohodlně koupit?
● Je pro ně vaše služba dostupná?
● Dávají vaše otvírací hodiny smysl?
● Máte dostatek odběrních míst?
● Je váš e-shop přehledný?
● Nabízíte takové druhy dopravy, které zákazníci skutečně používají?
● Které nástroje propagace mají šanci oslovit vašeho cílového zákazníka?

Když produkt nemá jasný užitek nebo neodpovídá požadavkům cílové skupiny, propagace se míjí účinkem a vy vyhazujete peníze
z okna.
Příliš nízko nebo naopak vysoko nastavenou
cenu signalizuje vysoká návštěvnost a nízká
konverze. Z webu lidé nejčastěji odcházejí
z ceníku nebo ze stránky, kde je uvedená cena produktu. V kamenné prodejně se zeptají
na cenu a zdvořile se rozloučí. Do telefonu
nejčastěji slyšíte (po chvilce napjatého ticha)
„Tak já si to ještě rozmyslím.“
Chyby v distribuci mohou být různé. Nemáte
produkt skladem. Sídlíte daleko nebo v zastrčené uličce. Váš e-shop je nepřehledný
nebo se nedá ovládat z mobilu. Věc, kterou
by si zákazník rád koupil přes internet, mu
nabízíte jen prostřednictvím „kosmetických
poradců“. Ve všech případech vám reklama
jen zvětší počet naštvaných zákazníků, kteří
by rádi nakupovali, ale nemají tu možnost.
Než investujete do reklamy, dává smysl si
ověřit, zda skutečně opravujete to, co je rozbité. Právě marketingový mix, byť je to už víc
než 60 let stará teorie, k tomu může být užitečným nástrojem.

Magdalena Čevelová
je marketingová poradkyně a lektorka.
Majitelům malých firem, živnostníkům
a volnonožcům pomáhá získat zákazníky, uvádět na trh nové produkty a služby, nastavovat ceny,
zvyšovat zisky a nacházet v práci smysl
a radost.
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Textilní zkušební ústav

SLAVÍ 25 LET
Brno – Čtvrt století, to už se
blíží tradici, už to představuje
jednu generaci a láká k zamyšlení. Jaké to bylo před tak dlouhou
dobou, co bylo lepší, co horší?
Všechno je jinak! Podle známého
Renčínova vtipu bychom měli
konstatovat, že není čas na
vzpomínání ve sklípku u skleničky, protože venku zuří čtvrtá
průmyslová revoluce.

Pro pořádek je třeba zmínit, že těch 25 let počítáme od změny jména
1. 3. 1993. Už předtím, v květnu 1992 jsme byli samostatným podnikem, pokračovatelem Výzkumného ústavu vlnařského (VÚV). Jeho
historie sahá až 90 let zpět ke Zkušebnímu a kondicionovačnímu ústavu, a to už je slušná zkušebnická tradice. Několik textilních podniků se
honosí tradicí ještě delší, ale my jsme v naší branži jediní. Do změn na
začátku 90. let jsme vstoupili jako zkušebna největší v textilním oboru
a výrobní podniky po nás požadovali služby na úrovni evropského trhu,
kam se potřebovali dostat. Dokázali jsme to a tak jsme se stali první
zkušebnou v bývalém Československu, která byla akreditována podle
evropských norem, a to již v roce 1991.
Od počátků této nové etapy vývoje zkušebny bylo našim cílem získat
akreditace pro všechny služby, které potřeboval textilní průmysl pro
svoji orientaci na trh Evropských společenství. Základním požadavkem
inzerce

RNDr. Pavlu Malčíkovi udělila redakce časopisu Svět textilu & obuvi
ve spolupráci s Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
ČR a Veletrhy Brno a.s. prestižní cenu Osobnost roku 2016
akreditace je nestrannost a nezávislost a oddělení od výroby a obchodu
s výrobky, které posuzuje. Aby byla zkušebna nezávislou třetí stranou,
stala se v roce 1992 samostatnou organizací. Tím byly splněny požadavky evropských norem na nezávislost certifikačních orgánů a TZÚ získal
akreditaci jako certifikační orgán pro systémy řízení (třetí v republice).
Pak následovala akreditace certifikačního orgánu pro výrobky a získali
jsme autorizaci. TZÚ převzal autorizaci Státní zkušebny č. 219, kterou
před tím měl Ústav bytové a oděvní kultury (ÚBOK). Autorizaci jsme rozšířili o textilie pro stavebnictví a ochranné oděvy.Po vstupu do Evropské
Unie se stal TZÚ také Notified body No. 1021.
Pro lepší poznání potřeb oboru jsme se stali členy Asociace textilního
a kožedělného průmyslu, spoluzakládali jsme SOTEX GINETEX CZ, účastnili se vzniku Klastru technických textilií CLUTEX a založení České technologické platformy pro textil ČTPT.
Ukázalo se, že k dalšímu rozvoji služeb nestačí jen orientace na textilní
obor, ale že je potřeba podporovat i aplikace textilních výrobků v souvisejících oborech. Tak se rozvinula naše široká angažovanost v sektoru průmyslových prádelen, v Cechu čalouníků a v neposlední řadě v nábytkářském průmyslu obecně. Cesta k těmto oborům vedla přes technické
normy pro všechny tyto obory. Ústav má licenci Úřadu pro normalizaci,
metrologii a státního zkušebnictví jako Centrum technické normalizace
pro textil, nábytek, dřevo a výrobky na bázi dřeva. Pro potřeby těchto
oborů vytváříme Oborové specifikace, protože nemají tak široce rozvinutou základnu mezinárodních norem jako textil. Při tom jsou v současné
době normy potřebné pro prokazování konkurence schopnosti už i na tuzemském trhu – pokud ovšem podnik nekonkuruje jen cenou.
Dobrým příkladem mohou být průmyslové prádelny, které prokazují svoje
kvality zdravotnickým zařízením podle Oborových specifikací, které vydal
TZÚ. Využívají je také výrobci zdravotnického prádla při dodávkách přímo
nemocnicím nebo velkým prádelnám, které zdravotnické prádlo nemocnicím pronajímají. Zejména pro uplatnění textilu ve zdravotnictví jsme zařídili mikrobiologickou laboratoř. Takže máme nejširší nabídku služeb pro
textilní produkty v České republice a na Evropské úrovni patříme, co do
rozsahu akreditace a počtu zkoušek mezi přední ústavy, které jsou členy
Textranet.
Srovnání s těmito ústavy je pro nás velmi cenné, protože se ukazuje, že
pro konkurence schopnost je kromě šíře nabídky a kvality práce důležitá
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také jedinečnost a originalita. Jen několik ústavů v EU má např. tak vybavenou zkušebnu pro outdoor a může zkoušet i spacáky, které jsou pro
nás v posledních letech nejúspěšnějším artiklem.
Rozvíjíme přímé zapojení do tvorby evropských norem a mezinárodní spolupráce, které nám také zpětně přináší aktuální informace. Účastnili
jsme se řady mezinárodních vzdělávacích projektů a některé jsme také
koordinovali. Velkou spoustu zahraničních zkušeností se podařilo získat
našim zaměstnancům na cestách „na zkušenou“, např. ve Finsku, Francii, Německu, Polsku, Velké Británii a Turecku. Na těchto zahraničních
stážích načerpali informace, které používají při neustálém rozvoji ústavu.
Naše zkušenosti začal v posledních letech využívat také nábytkářský průmysl, kde jsme se zapojili do Klastru českých nábytkářů. Kromě zajišťování technické normalizace pro obor se snažíme uplatnit textil v konstrukci nábytku, nejen jako čalounění. Vyvíjíme sendvičové desky s různými
kombinacemi materiálů jak textilních, tak na bázi dřeva. Podílíme se na
vývoji povrchových úprav nábytku a testujeme úpravy, které mají zajistit
antibakteriálnost povrchů nábytku.
Hledáme další souvislosti toho, co děláme pro stávající zákazníky a daří
se nám nalézat stále nové a nové oblasti působnosti. K ochranným oděvům patří rukavice, takže zavádíme zkoušky mechanické odolnosti a tepelné izolace, včetně hodnocení rukavic jak pro účely ochrany, tak pro
outdoor. Mezi mikroorganismy patří kromě bakterií také plísně a řasy,
takže jsme vybudovali novou laboratoř pro zkoušení jejich vlivu na povrchy
nejen nábytku, ale i stavebních nátěrů. Od inovovaných povrchů nábytku
se očekává omezování růstu bakterií, ale při tom musí být zachována jejich mechanická odolnost. Proto jsme zavedli sadu klasických zkoušek,
včetně nové evropské normy pro zkoušení mikropoškrábání. Každého jistě napadne, že se mikroorganismům bude víc dařit na povrchu poškrábaném než na hladkém. V souvislosti se službami pro prádelny se na
TZÚ obrátili výrobci komerčních pracích strojů se žádostí o zavedení
zkoušek spotřeby energie, vody prací schopnosti atp. Komerční prací
stroje jsou větší než domácnostní pračky a menší než tunelové prací linky, jsou dimenzovány na desítky kilogramů prádla. Vybudovali jsme pro jejich měření zkušebnu vybavenou vším potřebným, včetně referenční
pračky a sběru dat o procesu praní.
Za čtvrtstoletí jsme vyrostli z oborové zkušebny do mezinárodně konkurence schopného podniku. Nehrajeme si jen na našem relativně malém
písečku, je o nás zájem na zahraničních trzích od Španělska po Čínu. Export našich služeb se pohybuje kolem 25 % obratu. Kooperujeme se zkušebnami a výzkumnými ústavy v celé Evropské unii a dál rosteme.

Nové poradenské
centrum na STYLu

Únorový STYL přinese řadu novinek – nových trendů pro
nadcházející sezonu, ale také novinek pro vás, pro odborníky.
Ti, kteří na STYLu hledají i odborné informace o značení
a doporučené údržbě pro textilní produkty, mohou letos
využít poradenské centrum. Tam vám budou k dispozici
pracovníci TZÚ a SOTEXu, kteří vám odpoví na vaše otázky.

Správné označování textilních výrobků a jejich vhodná údržby
jsou centrem aktivit spolku SOTEX GINETEX CZ, který
v České republice působí již více než 20 let. Po celou dobu
existence našeho spolku se snažíme odborníkům z textilního
a oděvního průmyslu doporučit ty nejvhodnější postupy údržby
a také označení textilu tak, aby byly splněny požadavky naší
národní legislativy. Vaše případné otázky týkající se kvality
či bezpečnosti textilních výrobků vám rádi zodpoví odborníci
z Textilního zkušebního ústavu, kteří budou na místě také
přítomni.
Věříme, že vás tato nová aktivita, která vznikla ve
spolupráci a podpory BVV, zaujala a budeme se na vás těšit
ve dnech 17.–19. 2. 2018!
Přijďte tedy také vy navštívit STYL a zavítejte do pavilonu P,
ke stánku č. 28.
Team TZÚ a SOTEX

RNDr. Pavel Malčík, ředitel TZÚ

Muzeum Napajedla

ODĚV V BĚHU STALETÍ

2x foto Fotoligr – Pavel Ligr

Napajedla – Výstava Oděv v běhu staletí, která proběhne v Napajedlích ve dnech 12. ledna až 18. února 2018, představí práce Kristýny Petříčkové spolu s ukázkou rekonstrukce historického oděvu studentů z ateliéru Design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Pořadatelem je Muzeum Napajedla, spolupořadatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
ateliér Design oděvu, Kristýna Petříčková, Vere Gratia z.s.

Kristýna Petříčková se specializuje na rekonstrukce lidových a historických oděvů a jejich
doplňků. Právě rekonstrukci chápe jako nástroj zkoumání prvků oděvní kultury, která je
důležitým procesem z hlediska mezigenerač-

ního předávání kultury. Mezi její realizované
práce patří například rekonstrukce ženského
obřadního kroje z Mařatic z roku 1895, obřadní ženské pentlení z Vlčnova, realizace
historického oděvu pro soubor historických

tanců Vere Gratia, rekonstrukce dámského
francouzského dvorského oděvu z roku
1580. Dále například rekonstrukce obřadního pentlení z Mařatic vytvořené pro stálou
expozici ve Slováckém muzeu v Uherském
Hradišti a mnoho dalších realizací.
Je autorkou výstav zaměřených na propojení
tradičního a současného oděvu, například Budoucnost tradice (Moravské zemské muzeum
v Brně) a Pod povrchem ornamentu (Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti). Podílí se na
řadě výzkumných projektů zabývajících se tradičním oděvem s edukačním přesahem.
Kristýna Petříčková vystudovala Střední
uměleckoprůmyslovou školu v Uherském
Hradišti a Vysokou uměleckoprůmyslovou
školu v Praze. Působí jako pedagog a vedoucí ateliéru Design oděvu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde vyučuje historii odívání,
ateliérovou výuku, technologii a v rámci odborných předmětů také rekonstrukce oděvů.
Tvoří pod vlastní oděvní značkou YNA.
MgA. Renáta Vránová
propagace, kurátor
Klub kultury Napajedla, p. o.
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Galavečer s Českou kvalitou

ZAMĚŘENO NA OBUV
zního postavení paty a dětské ploché nohy.
Firma DZO s.r.o. si nechává kolekci dětské
zdravotní obuvi nadstandardně hodnotit
v tzv. systému dobrovolné certifikace již od
roku 2001. Dětská zdravotní obuv s pevným
vedením paty od firmy DZO s.r.o. umožňuje,
aby také děti, které mají určitý handicap na
noze, mohly chodit pěkně, kvalitně a zdravě
obuty.

Orto Plus s.r.o.

Praha – Již v minulém vydání časopisu
Svět textilu & obuvi jsme psali o 15. ročníku Galavečera s Českou kvalitou, který
proběhl 21. listopadu 2017 ve Švandově
divadle v Praze. Na této tradiční listopadové akci jsou předávána ocenění v programu Česká kvalita. Program je podporován vládou České republiky a je zaměřen na podporu prodeje kvalitních výrobků
a poskytování kvalitních služeb. Na 15.
ročníku slavnostního galavečera bylo oceněno celkem 11 výrobků a 6 služeb.

V tomto příspěvku bychom se chtěli více věnovat obuvi. Mezi tradiční oceněné výrobky
totiž patří také dětská obuv oceňovaná znač-

kou Žirafa, avšak v roce 2016 k ní přibyla
další značka Komfortní obuv, která je již dva
roky udělována kvalitní a pohodlné obuvi pro
dospělou populaci.

DZO s.r.o.
„Je pro nás velkou ctí, že za segment dětské
obuvi byl udělen na slavnostním galavečeru
s Českou kvalitou nový certifikát Žirafa a značka Česká kvalita naší firmě,“ uvedla Mgr. Jana
Rosíková, zástupkyně firmy DZO s.r.o., která
dala nový poutavý vzhled celé kolekci dětské
obuvi s pevným vedením paty. Dětská ortopedická obuv zabezpečuje pevné vedení paty
a udržuje chodidlo během růstu ve správném
postavení, jež zaručuje normální vývoj skeletu
nohy. Je indikována k prevenci a léčbě valgó-

Cenu za firmu DZO s.r.o. přebírala Jana Rosíková
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Další oceněnou firmou za segment obuvi pro
dospělou populaci byla firma Orto Plus s.r.o.
Jde o rodinnou firmu a Ing. Radim Kocourek, Ph.D., pokračuje v tradici výroby ručně
šité zdravotně nezávadné obuvi. „Naše obuv
zaručuje svou jedinečnou konstrukcí nášlapných soft materiálů pohodlnou chůzi a navíc
napomáhá ke zlepšení zdravotního stavu dolních končetin. Pro materiály svršku obuvi
jsou používány pouze kvalitní, certifikované
usně, které nejsou strojně napínány, ale jsou
ke spodku obuvi přišity ručně, což zaručuje
maximální přizpůsobení každému chodidlu individuálně,“ uvedl jednatel firmy Ing. Radim
Kocourek, Ph.D. Firma získala značku Komfortní obuv na celou kolekci dámské i pánské
vycházkové obuvi letní a celoroční.
Certifikáty a licenční oprávnění používat
značky Česká kvalita, Žirafa – Zdravotně nezávadná obuv – Bota pro Vaše dítě a Komfortní obuv předali oceněným firmám pan
Miroslav Bísek, prezident České obuvnické
a kožedělné asociace, a Ing. Jan Wiesner,
předseda Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů.
Vytlačit z trhu nekvalitní a nebezpečné výrobky mohou opravdu jen spotřebitelé, pokud budou trvat na dodávkách zboží bezvadné a prověřené kvality. Bohužel u řady výrobků má zákazník jen omezenou možnost, jak kvalitu
a bezpečnost výrobku poznat bez rozsáhlých
odborných znalostí a drahého vybavení. Ale
jistotu je možné získat nákupem výrobků
s předem nezávisle ověřenou kvalitou, s certifikátem a se značkou Česká kvalita.
PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA

Cenu za firmu Orto Plus s.r.o. přebíral Radim Kocourek
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Advokát radí

PRÁVNÍ NOVINKY
ROKU 2018
z elektronické komunikace. Původně měla
ePrivacy vstoupit v účinnost současně
s GDPR, to se však patrně nestihne a hovoří se spíše o účinnosti až za rok. I tak bude
v roce 2018 určitě hodně práce na přizpůsobení novým regulacím.

Daně a právo
sociálního zabezpečení

Kresba Pixabay

Praha – Přelom roku je tradičně obdobím
největších právních změn. Buďte o krok
napřed a seznamte se s právními novinkami roku 2018 i změnami, které se teprve
připravují. Ať už jde o přípravu tzv. GDPR
nebo zákaz rozdávání igelitových tašek.

GDPR
Do českého práva se začíná intenzivně promítat nové nařízení EU o ochraně osobních
údajů (známé pod zkratkou GDPR – General
Data Protection Regulation). V život vstoupí
25. května 2018. Přináší řadu novinek, jako například větší důraz na zabezpečení
osobních údajů, právo na přenositelnost
automaticky vedených údajů či právo být zapomenut (tedy nezobrazovat se ve výsledcích vyhledávání atp.).
Zejména podnikatelé budou muset již urychleně upravit své obchodní podmínky a další
právní dokumenty, aby mohli řádně užívat
osobní údaje ve svých databázích. Ty musí
také lépe zabezpečit a vzít na vědomí i nové
a vyšší sankce.
Nařízení je reakcí na stále větší džungli osobních údajů v online světě, a proto kromě
GDPR Evropská unie připravuje ještě nařízení ePrivacy. To má přestavovat doplnění
k GDPR. Obecné nařízení GDPR chrání
pouze osobní data. Nařízení ePrivacy v porovnání s tím zaručuje důvěrnost všech
elektronických informací bez ohledu na to,
zda obsahují osobní údaje.
Podstatou ePrivacy je, aby všichni měli
možnost svobodně odsouhlasit, že o nich
smějí poskytovatelé elektronických komunikací shromažďovat data. Nová pravidla budou závazná nejen pro telefonní operátory,
ale i pro poskytovatele služeb, jako je WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail,
iMessage nebo Viber. Problém je, že to
patrně ovlivní webovou analytiku apod.
Ochrana soukromí bude totiž zaručena nejen u obsahu, ale též u metadat odvozených

Jednou z největších změn, které se od roku
2018 dotknou většiny živnostníků, je snížení
limitu pro uplatnění takzvaných výdajových
paušálů. Ty slouží při výpočtu daňového základu. Živnostníci díky nim nemusí evidovat
skutečné náklady. Od dosažených příjmů jednoduše odečtou předem dané procento
z těchto příjmů.
Paušály se přitom pohybují mezi 30 a 80
procenty podle různých kategorií živností.
Maximální hranice odečtených výdajů se
však sníží na polovinu. Spolu s omezením odčitatelných výdajů nicméně budou podnikatelé moci opět využít slevy na daních na děti
a manželku či manžela.
V době konjunktury a volebního roku asi není
překvapením, že se od 1. ledna 2018 zvyšují
přídavky na děti. Nejde však o úplně plošné
zvýšení. Částky rodičovského přídavku se
zvýší o 300 korun měsíčně pouze tam, kde
alespoň jeden rodič pracuje, respektive má
příjem ze závislé činnosti nejméně ve výši životního minima nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
Zároveň se dočkáme i dalšího navýšení minimální mzdy. Ze současných 11 000 korun
mzda vzroste na 12 200 korun. Minimální
hodinová mzda tak ze 66 korun stoupne na
73,2 koruny. Podnikatelům i zaměstnancům, kteří jsou dlouhodobě nemocní, bude
stát platit od začátku roku také vyšší nemocenskou.

Zákaz rozdávání
igelitových tašek
Od nového roku se Česká republika připojí
k zemím zpoplatňujícím a omezujícím využití
igelitových tašek. Novela zákona o obalech
nad rámec evropských směrnic ukládá zákaz poskytovat zdarma jakékoli plastové odnosné tašky, kromě velmi lehkých plastových odnosných tašek (mikrosáčků). Zatímco ve velkých obchodních řetězcích s potravinami jde už několik let o běžnou praxi,
například ve večerkách je poskytování plastových tašek zdarma stále rozšířené, stejně jako v obchodech s módou, obuví
a elektronikou.
Skutečnost, že plastové odnosné tašky nejsou poskytovány zdarma, by měla být patrná z daňového dokladu k zakoupenému zboží (uvedení samostatné položky na účtence
apod.). Cena plastových odnosných tašek
musí být minimálně ve výši výrobních nákla-

dů, nelze to tedy obejít vymyšlenou nulovou
cenou.
Zpoplatněním se reaguje na znečištění přírody právě taškami z plastu. V případě poskytnutí plastových odnosných tašek zdarma se
obchodníci dopustí správního deliktu, za který hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.
Snad nás tedy celkově čeká naplnění bohulibých záměrů a nikoliv jen narůst regulace.

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.
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Sassa Mode

SVŮDNĚ A HRAVĚ
Jablonec nad Nisou – Sassa Mode, německý výrobce dámského spodního
prádla, nabízí produkty ve střední cenové relaci. Celoročně dodává Basicovou řadu, kterou obohacuje o sezonní Fashion kolekce a speciální kolekci Selection zaměřující se na větší velikosti. Společnost má zastoupení
v Jablonci nad Nisou (ČR) a Prievidze (SK).
V předvánoční kolekci Sassa Cabaret 2018 bude jistě největším hitem podprsenka bralett. Černá luxusní krajka na košících a krajkový pruh pod prsy vynikne
na světlém podkladovém materiálu v jemném odstínu nude. Série působí smyslně, svůdně a zároveň hravě. Hodí se jak ke každodennímu nošení, tak pro
zvláštní příležitosti.
Decentněji působí série Winter Bloom z kolekce Selection podzim/zima 2018.
Jemné odstíny nude a mauve tónů použité v květinovém potisku dokonale harmonizují s květinovou krajkou. Pozornost upoutá i rafinované napojení ramínek
či lesklá paspule a široké mašličky.
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Ve vašem časopisu jsem již několikrát četl o tom, kde a jak „sehnat“ pracovníky
do výroby, kterých je již několik let trvalý nedostatek. V minulém vydání Světa textilu & obuvi jste mj. psali o tom, jak velmi výhodné je poptávat pracovníky na Ukrajině. Správně jste napsali, že jsou pracovití, vcelku šikovní, není mezi námi velká
jazyková bariéra, atd. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že získat potenciální
dělníky na Ukrajině a domluvit s nimi jejich nástup do naší fabriky opravdu není
problém. Problém ale tkví v tom, že potřebují pracovní víza! A to je pro náš zastupitelský úřad v Kyjevě patrně nepřekonatelná překážka! Osobně jsem sehnal
deset pracovníků, co byli připraveni prakticky okamžitě u nás nastoupit. Jenže,
když se vyřizování pracovních víz táhlo více než tři měsíce (a stále nebylo hotovo!),
osm z nich přestalo o práci u nás mít zájem a nastoupili v jedné polské fabrice.
A tak se ptám: proč to v Polsku jde a u nás ne?
Vladimír R., Liberec

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.
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