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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
držíte v rukách první vydání časopisu Svět
textilu & obuvi v letošním roce. Je to pro
nás rok významný: časopis v něm vstupu-
je do druhé dekády svého života. Ano, na
trhu jsme již jedenáctým rokem. Při této
příležitosti jsme se rozhodli zmodernizo-
vat celkový vzhled časopisu a zároveň
jsme přešli na jeho nový formát. Tak dou -
fejme, že se i nadále budeme těšit přízni
vás, našich čtenářů. 
Co jsme nezměnili je snaha přinášet nové
a nové zprávy ze světa módy, výroby, ob-
chodu a dalšího dění z naší branže.
V tomto vydání k těm nejdůležitějším patří
zpráva o blížících se 58. kontraktačních
veletrzích módy a obuvi STYL a KABO. Ty
jsou připraveny na dny 19.–21. února
2022 na Výstavišti v Brně. Co vše na
nich uvidíte a jaké novinky organizátoři při-
pravili, se dočtete na straně 23. V souvi-
slosti s Veletrhy Brno máme pro vás ještě

jednu zajímavou zprávu: Od konce roku
2021 stojí v jejich čele nový generální ře-
ditel Ing. Tomáš Moravec, který vystřídal
Ing. Jiřího Kuliše, kterému skončila
smlouva. Jaké jsou priority nového šéfa,
o tom se dočtete v rozsáhlém rozhovoru
s ním na stranách 30–31.
Na dalších stránkách se dočtete, jaké jsou
aktuální módní trendy, tentokrát v oblasti
mladé módy (str. 8–11), letní obuvi (str.
12–14) a kožené galanterie (str. 16–18).
Na straně 24 se pak dozvíte, jaký byl rok
2021 pro textilní a oděvní maloobchod
v České republice. Již na tomto místě však
musím upozornit, že byl... přinejmenším
„bláznivý“. Kovid a opatření, zavedená v bo-
ji proti němu, zcela rozvrátily vztahy mezi
obchodem a dodavateli. 
Ale dost nářků. Jsou před námi STYL
a KABO jako nová šance na oživení obcho-
du. Těším se, že se v Brně opět sejdeme!

Michal Korol, šéfredaktor
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sf Olomouc/Opava – Hned dvě charita-
tivní přehlídky jsme měli možnost shléd-
nout na přelomu uplynulého a tohoto
roku ve dvou městech Olomouckého
a Moravskoslezského kraje.

První přehlídku uspořádal v prosinci Na-
dační fond Krásná srdce pomáhají v pro-
storách Divadla na Šantovce v olomoucké 
Galerii Šantovka pod názvem Charity Fashi-
on Night na podporu malé holčičky Elenky
Vojtkové. Elenka se narodila 28. října
2014 jako zdravá dívka, ale od svých pěti
měsíců má opožděný PMV, od února 2016
se potýká s epileptickými záchvaty a dia-
gnostikovaným Westovým syndromem.
Program večera byl velmi bohatý, nabídl
nejen módní přehlídky, ale i taneční a balet-
ní vystoupení apod. Na módní přehlídce
prezentovala své modely podtrhující žen-
skost olomoucká módní návrhářka Šárka
Ordošová, dále Sandra Švédová, jejíž tvor-
ba určená ženám potěší ty z nich, které
chtějí připomínat víly, protože toto jim šaty
od Švédové dopřejí. Svoji velmi povedenou
kolekci dámských modelů plných lesku pre-
zentoval módní návrhář Luděk Hanák, jenž
žije a tvoří v Mohelnici. Během charitativní-
ho večera se uskutečnila i dražba balet-
ních špiček Nikoly Márové, první sólistky
baletu Národního divadla. Vydražily se za
12 000 Kč. Přítomné hosty potěšila také
tombola s pestrou škálou výher. 

Móda v kostele
Další charitativní módní přehlídku se roz-
hodla uspořádat módní návrhářka a výtvar-
nice Alice Kurková se svým týmem v polo-

vině ledna v Opavě. Událost se uskutečnila
v kostele sv. Václava a její výtěžek je věno-
ván handicapované Sárince Schaalové.
Sárinka je jedno z předčasně narozených
dvojčátek, kterému se už v prvních dnech
života výrazně zhoršil zdravotní stav.
Praskla ji plíce, po týdnu vše vypadalo
dobře, ale desátý den po narození se pro-
jevily neurologické příznaky poškození
mozku, které se následně potvrdily. Léka-
ři stanovili diagnózu DMO, psychomoto-
rické postižení a po nějaké době i spastic-
kou kvadruparézu. Sára má dva souro-
zence a péče o ni vyžaduje 24hodinovou
pozornost rodičů, což je velice náročné,

a proto rodina oceňuje finanční pomoc,
za kterou pořídí potřebné pomůcky apod. 
Módní přehlídka pro dobrou věc byla ukáz-
kou večerních šatů zhotovených z hedvábí
a krajky, dále společenských a svatebních
šatů nejrůznějších barev. Výtvarnice Kur-
ková se rozhodla darovat a vydražit pro
Sárinku jedny své nádherné šaty jako dá-
rek od srdce pro ni. 
Během večera vystoupily tanečnice opav-
ského baletu v tanečních šatech Kurkové,
zazpívala muzikálová zpěvačka a herečka
Genny Ciatti. Moderování se s potěšením
ujali herci opavského divadla Kamila Srub-
ková a Daniel Volný.

Charitativní přehlídky

PRO DOBROU VĚC

„Loňský rok byl stejně jako rok 2020 jiný
v tom, že byly menší možnosti osobních
pracovních setkání, výstav a fyzických pre-
zentací nových výrobků a modelů. Vše se
odehrávalo výhradně online nebo přes te-
lefonické konzultace. Což někdy stěžuje
komunikaci, když není možnost fyzicky vý-
robky předvést. Výsledky naší společnosti
a značky SteamOne jsou v porovnání

s předchozími roky stejné, nedošlo k oče-
kávanému nárůstu, ale ani nedošlo k je-
jich zhoršení. Obchod se přesunul na plat-
formu online prodeje a online prezentací.
Myslím si, že rozhodným bude až letošní
rok, kdy se teprve naplno projeví následky
pandemie,“ říká Blanka Javůrková, jedna-
telka Blakar Trading s.r.o.
V lednu letošního roku byl na trh uveden
nový profesionální model SteamOne Pro
1900 s mosazným boilerem pro profesi-
onální provozy jako jsou obchody, návrhá-
ře, butiky a SteamOne Eukid 190 pro do-
mácnosti, který je nově vybaven mini ra-
mínkem pro dětské oblečení. V průběhu
jara roku 2022 přijde na trh zcela unikát-
ní skládací model cestovního napařovače

oděvů SteamOne a na léto forma připra-
vuje uvedení nejvýkonnějšího modelu Ste-
amOne se zcela novými funkcemi a velmi,
opravdu velmi zdařilým designem. 
Společnost Blakar Trading s.r.o. působí
na trhu od roku 2000. Na trhu zastupuje
pět významných celosvětových značek,
kterými jsou Hobot, Raycop, iClebo, Ste-
amOne, Hayward a dvě značky CleanMa-
te a Helpmation vybudovala. Za rok 2020
obdržela Blakar Trading s.r.o. ocenění
nejlepší distributor SteamOne v EU. 
Blakar Trading s.r.o. působí na trhu v Če-
sku a Slovensku, některé značky distribu-
uje také v Polsku, Maďarsku, Slovinsku,
Německu a některé značky distribuuje
v rámci celé EU.

Blakar Trading s.r.o.

DALŠÍ NOVINKY
sf Horní Jirčany/Jesenice u Prahy – I přes všeobecně náročné poslední dva roky
se firmě Blakar Trading s.r.o. daří a v letošním roce přinese na trh několik dalších
nových modelů napařovačů oděvů SteamOne.

Z přehlídky v Opavě
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Riva del Garda – 96. ročník veletrhu
obuvi a koženého zboží Expo Riva
Schuh & Gardabags se uskutečnil ve
dnech 15.–18. ledna v italském městě
Riva del Garda. 

S „opravdovým aktem síly a odvahy“, jak
to popsal předseda Riva del Garda Fiere-
congressi Roberto Pellegrini během za-
hajovacího ceremoniálu, se přehlídce po-
dařilo zajistit kontinuitu podnikání odvětví
se službami stále více přizpůsobenými po-
třebám vystavujících společností a kupují-
cích. Pozitivní odezva provozovatelů, kteří
se zúčastnili tohoto zimního vydání, byla
také ukazatelem toho, že průmysl je moti-
vován a připraven na restart, povzbuzen
pevným bezpečnostním protokolem, který
jim umožňuje zažít výstavu pohodlněji.
Na 3 500 kupujících, z nichž 70 % po-
cházelo ze zahraničí – mimo jiné z Ně-
mecka, Francie, Polska, Španělska, Tu-
recka, Belgie, Nizozemska, Řecka, Velké
Británie, Portugalska, ale také Jordán-
ska, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu, Kana-
dy, USA a Austrálie – mělo možnost ob-
jevit kolekce podzim/zima 2023, které
představilo 430 vystavovatelů. Během
čtyř dnů uzavřeli první obchodní smlouvy
na příští sezonu, které se vyznačovaly sil-
ným mezinárodním cítěním, novými vý-
stavními formáty, digitalizací, inovacemi,
udržitelností a strategickými partnerství-
mi. „Navzdory pochybnostem týkajícím
se současné situace jsme se rozhodli

zúčastnit se Expo Riva Schuh & Garda-
bags, abychom vyslali signál důvěry a po-
tvrdili silnou vazbu, kterou jako obchodní
sdružení máme s touto výstavou, které
se účastníme již mnoho let. Z našich 52
registrovaných členů byly více než dvě
třetiny skutečně přítomny osobně a moh-
ly si vychutnat zážitek z veletrhu v klidu
a bezpečí, překonat počáteční očekávání
a dosáhnout pozitivního úspěchu, což
nám dává větší důvěru v budoucnost,“
řekl Lino Mattiozzi,předseda italské aso-
ciace propagátorů prodeje obuvi (Asso-
prov). „Více než 60 vystavovatelů z Tu-
recka a zástupci Asociace exportérů

v Egejském moři se rozhodli zajistit ne-
přetržitý servis pro kupující, kteří chtějí
vidět své výrobky naživo, a to tím spíše
v době, kdy bylo zrušeno tolik jiných vele-
trhů. Navzdory omezením způsobeným
současnou situací pravidelné aktualizace
předpisů, které organizace obdržela,
a podpora poskytovaná dopravním a uby-
tovacím službám usnadnily společnos-
tem přijet do Riva del Garda,“ potvrdil
Matteo Bigon, manažer exportu společ-
nosti Bline Shoes.
Příští veletrh Riva Schuh & Gardabags se
bude konat od 11. do 14. června 2022
opět na výstavišti Riva del Garda.

inzerce

Expo Riva Schuh & Gardabags 

POZITIVNÍ ODEZVA
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V rámci Pop-up store byla k vidění oděvní
tvorba značky Anna Tran, doplňky v podo-
bě batohů apod. Aussig By Katerina Kru-
skova, náušnice od Studio Muun, kera-
mické výrobky značky Barbora Cervenova
Ceramics a další. Výběr prodejního sorti-
mentu byl tedy velmi pestrý, ať už zákazní-

ci projevili zájem o módu a doplňky či ně-
co jiného, měli z čeho vybírat. 
Za značkou Aussig By Katerina Kruskova
stojí Kateřina Krušková, s níž si můžete
v tomto vydání našeho časopisu přečíst
rozhovor a zjistit tak o její tvorbě další in-
formace.

Dům Radost

POP-UP STORE
sf Praha – Krátce před vánocemi, v sobotu 18. prosince 2021, byla možnost 
nakoupit v Domě Radost v rámci pop-up store autorskou tvorbu mladých českých
designérek jako úžasný vánoční dárek na poslední chvíli a získat tak i dobrý pocit
ze správného nákupu, z radosti obdarovaného a radosti prodávajících ze zájmu 
nakupujících o jejich výrobky.

Foto: Expo Riva Schuh & Gardabags
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About You

ONLINE PRODEJ
POSÍLIL

rhm Praha – Německá online módní
platforma About You Holding SE zazna-
menala ve 3. čtvrtletí 2021 výrazný
růst. Ten se projevil nejen v nárůstu
aktivních uživatelů, ale především v ná-
růstu tržeb o 48 %.

Prodeje oděvů i módních doplňků za pomo-
ci online platforem jsou stále více oblíbené.
To dokazují i výsledky, které vykázala ve tře-
tím čtvrtletí společnost About You. Online
platforma zaznamenala nárůst tržeb na
512,5 milionu eur, který doprovázel také
silný nárůst aktivních zákazníků o 33,6 %
na 10,7 milionu. Před rokem jich měla ně-
mecká společnost pouze osm milionů. Sla-
bě vzrostla také průměrná hodnota objed-

návky, která na konci roku 2021 činila
58,8 eur. Na úspěšném třetím kvartálu se
podle spoluzakladatele značky Tareka Mül-
lera podílela především zdařilá expanze na
trhy v Itálii, Francii či Portugalsku. „Jsem
ohromen pozitivním zapojením během uvá-
dění na trh v jižní Evropě, kterého jsme byli
v tomto čtvrtletí svědky. Náš silný výkon byl
podpořen zejména naší mezinárodní ex-
panzí a úspěšným spuštěním Scayle, který
posílil naše B2B podnikání.“ Prognózy vývo-
je, které About you vytvořila navíc poukazu-
jí, že by v této pozitivní tendenci mohla po-
kračovat také v roce 2022.

rhm Praha – Již po 23. v řadě vybírala
americká společnost Pantone barvu,
která bude nejvíce ovlivňovat vývoj pro-
duktů i nákupní rozhodnutí v daném ro-
ce. V prosinci 2021 vydali prohlášení,
že nadcházejících 12 měsíců bude pod
nadvládou odvážného modrofialového
odstínu Pantone 17-3938, který nese
název Very Peri.

Vedení společnosti Pantone popisuje Very
Peri jako odstín, který je charakteristický
temperamentním a radostným přístupem
a také svou dynamikou. Jde o barvu, kte-
rá podporuje odvážnou kreativitu a nápa-
ditost. Snahou je oživit lidskou zvědavost
a otevřít nové možnosti. Modré podtóny
zároveň navozují pocit bezpečí a důvěry-
hodnosti. 
Odstín se snaží reagovat na dlouhou do-
bu izolace, během které došlo k propoje-
ní digitálních a reálných světů. Vzhledem
k rostoucí popularitě v oblasti her, meta-
verse a digitálního umění, se společnost
Pantone snaží převést barevné trendy
z online světa do toho fyzického a na-
opak. Laurie Pressman, viceprezidentka
Pantone Color Institute, popisuje odstín

Very Peri následovně: „Barva roku 2022
odráží to, co se odehrává v naší globální
kultuře a vyjadřuje to, co lidé hledají. 
Doufáme, že Very Peri na to bude vhod-
nou odpovědí.“
Very Peri v sobě spojuje modrou, červe-
nou a fialovou. Vybízí k experimentování
a zároveň působí vřelým, přátelským do-
jmem. Díky své komplexnosti ho společ-
nost Pantone doporučuje kombinovat tro-
chu více spontánně a nepředvídatelně.
Jako jednu z možností představuje barev-
nou paletu složenou z hřejivých i stude-
ných pastelových tónů. Oborníci z Panto-
ne zároveň poukazují na to, že barva nej-
lépe vyzní s výraznými povrchovými úpra-
vami, jako jsou například nápadné textury,
lesk či třpytivá metalíza.

Pantone

ROK VE ZNAMENÍ VÝSTŘEDNOSTI

rhm Praha – Britská módní značka Next
se opět začíná rozšiřovat v rámci če-
ském trhu. Poté, co si po dobu několika
let ponechávala pouze jednu prodejnu,
by mělo v letošním roce dojít k rozšíření. 

Na podzim roku 2020 přebrala českou
franšízu Next, s jednou prodejnou v praž-
ském nákupním centru Westfield Chodov,
společnost Morens s.r.o. Její vedení ná-
sledně začalo připravovat strategii expan-
ze v rámci českého i slovenského trhu.
V dubnu by tak mělo dojít k otevření druhé
pražské pobočky, a to v Galerii Harfa.
V budoucnu by mělo následovat také roz-

šíření do dalších větších měst v České re-
publice. V současné době je v plánu také
otevření první pobočky na Slovensku.
Podle jednatelky společnosti Morens, Ol-
gy Wagnerové, míří Next do bratislavské-
ho nákupního centra Eurovea, kde v sou-
časné době dochází k dostavbě jeho další
části. K otevření by mělo dojít na konci ro-
ku 2022 či na začátku roku 2023.
V současnosti nabízí franšíza společnosti
Next sortiment pouze pro novorozence
a děti do 12 let. Jednatelka společnosti
však nevylučuje, že by se v budoucnu sor-
timent mohl rozšířit také o dámskou
a pánskou módu.

Next

NOVÉ PRODEJNY JIŽ LETOS
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Otevření outletové prodejny v S1 Center
Karviná je první vlaštovkou ve velkolepých
plánech firmy s.Oliver v České republice
v letošním roce. Expanze nových prodejen
se nebude týkat pouze České republiky,

výrazně zasáhne i Slovensko. Dalším kro-
kem s.Oliver bude únorové otevření mo-
nobrandové prodejny QS by s.Oliver v Ko-
líně. Společnost s.Oliver Group, kterou
v roce 1969 založil Bernd Freier, se bě-

hem několika desetiletí vyvinula v jednu
z předních evropských módních společ-
ností a v roce 2019 oslavila 50. výročí.
Skupina v mezinárodním měřítku zaměst-
nává zhruba 5 100 lidí. Do portfolia spo-
lečnosti patří kromě značek s.Oliver
a Q/S by s.Oliver také comma, Liebe-
skind Berlin a Copenhagen. V současné
době s.Oliver provozuje v České republice
19 retailových prodejen, včetně čtyř out-
letových prodejen a na Slovensku tři reta-
ilové prodejny.

inzerce

rhm Praha – Německý sportovní gigant
Adidas a italský módní dům Prada se
spojily, aby společně vytvořily kolekci,
která se nese ve znamení udržitelnosti.
V rámci spolupráce se obě značky snaží
reflektovat dnešní dobu jak z pohledu de-
signu, tak z hlediska uvědomělé výroby
a recyklace. Design celé kolekce je ne-
smírně nadčasový a velmi přirozeně pro-
pojuje rukopis obou ikonických značek.

Minimalistická kolekce nesoucí název Adi-
das for Prada Re-Nylon v sobě odráží pre-
ciznost odborného řemesla Prady a inova-
ce sportovního oblečení Adidasu. Ústřed-
ním prvkem celé kolekce je nekonečně re-
cyklovatelná tkanina Re-Nylon, kterou
společnost Prada představila již v roce
2019. Je vytvořena díky recyklaci odpadu
z textilních vláken a plastového odpadu,
který byl sesbírán z oceánů. Je navíc vy-
tvořena tak, že může být zpracovávána

a čištěna stále dokola a netratí přitom na
kvalitě ani funkčních vlastnostech.
Kolekce povyšuje sportovní oblečení na lu-
xusní módu. Nadčasová, černobílá barev-
nost je promítnutá jak na oděvy, tak na
doplňky, obuv a tašky. Všechny kousky by-
ly vyrobeny v Itálii pod taktovkou řemesl-
ného umu italského módního domu.
Z obuvi byly využity ikonické střihy Adidas
Originals Forms v nízké i kotníkové výšce.
Doplněny jsou koženými váčky, které Pra-
da představila v předchozích sezonách.
Kolekce nabízí několik druhů tašek, od
cestovní brašny přes batoh až po drob-
nou ledvinku. U oděvů se Prada snaží pře-
tvářet své ikonické kousky, a tentokrát je
všechny zhotovuje z Re-Nylonu a doplňuje
je nádechem estetiky Adidas. Oděvy jsou
opatřené ikonickými třemi pruhy a k do-
stání jsou jak v bílém, tak černém prove-
dení. Pozornost nejvíce zaujme minimalis-
tický kabát či luxusní tepláková souprava.

s.Oliver

OTEVŘENÍ PRODEJNY

Adidas/Prada

NADČASOVÁ KOLEKCE 

sf Karviná – V nákupním centru S1 Center Karviná mohou zákazníci od 27. ledna
2022 nakupovat výrobky značky s.Oliver, která tam otevřela outletovou prodejnu,
rozkládající se na prodejní ploše čítající více než 200 m2. Vybírat si mohou z kolek-
cí s.Oliver Red Label Women, s.Oliver Red Label Men, QS by s.Oliver Men, QS by
s.Oliver Women a také dětské kolekce s.Oliver Junior. V Moravskoslezském kraji
lze navštívit prodejny s.Oliver v Avion Ostrava a Outlet Arena Moravia.
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rhm Praha – Kontrasty jsou důležitým
momentem jarních a letních kolekcí.
Návrháři se snaží vymezit vůči naivním
teenagerským střihům a posouvají se
blíže k dospělé módě. Streetwearová
móda si i nadále ponechává dojem uvol-
něnosti a rebelie, je však povýšena na
více elegantní a luxusní úroveň. Návr-
háři propojují tradiční krejčovinu s mla-
distvými kousky a dohromady vytvářejí
harmonický balanc. Důležitý je také sty-
ling, díky kterému se na první pohled
fádní modely promění v poutavé outfity.

Jarní a letní sezona přináší velmi střízlivé
a vyvážené kolekce. Návrháři se obecně
přiklánějí k větší uhlazenosti a často volí
více klasická a elegantní střihová řešení.
Velkým zdrojem inspirace je móda 50.
let, ze které si návrháři propůjčují přede-
vším siluety a linie. Již několikátou sezonu
v řadě přebírají také hiphopové a street-
wearové prvky z módy 90. let. 
Umírněná je také barevnost, velmi oblíbe-
né budou zemité tóny. Často se v kolek-
cích objevuje velbloudí a písková béžové,
zejména populární bude tlumená khaki
a olivová zelená. Z hlediska materiálů si
návrháři oblíbili denim, který se předsta-
vuje v neutrálních i klasicky modrých tó-

nech. Návrháři pak navzájem různé odstí-
ny kombinují. U denimových kousků bude
trendy jednolitá barevnost bez extrémněj-
ších sepraných a vyšisovaných efektů.
Pro mladé slečny je velkým trendem délka
mikro mini. V kolekcích vidíme šaty a suk-
ně, které končí vysoko nad koleny. Aby ná-
vrháři předešli vulgárnímu vyznění, snaží
se siluetu vyvážit. To znamená, že zcela

zahalují horní části těla anebo odhalené
nohy vyvažují objemnými bundičkami či
svetry ve zkrácených délkách. V kolekcích
pro mladé muže pak bude velmi oblíbe-
ným prvkem nápadné vrstvení různých
délek. Důležité je zachovat efekt nedba-
losti a vyhnout se již okoukaným kombina-
cím. Na jaře bude populární vrstvení vět-
šího množství odlehčených bund a košilí.

Mladá móda a streetwear pro léto 2022

INSPIRACÍ JE MÓDA
PADESÁTÝCH LET

Culture

Jack & Jones



MONOCHROMATIC JUMPSUIT

Overaly byly v předchozích kolekcích zejména záležitostí pro
ženy a dívky. V nadcházející letní sezoně však nebude výjim-

kou, že se budou objevovat také v kolekcích pro chlapce
a mladé pány. Nejčastěji v kolekcích uvidíme tmavé denimové
overaly bez výraznějších sebraných efektů. Častým prvkem je
kontrastní prošívání, které evokuje pracovní oděvy a montér-

ky. Návrháři overaly kombinují buď s jednoduchými tričky ane-
bo je oblékají přímo na tělo. Během teplejších měsíců se mů-
žeme setkat také se světlejším provedením, trendy tak bude

například béžová džínovina či bílý len.

Piazza Sempione Rosie Assoulin

Alfie & Kickin Vero Moda

9

MODERN SAILOR

Návrháři přetvářejí elegantní námořnickou módu tak, že působí
nesmírně svěže a moderně. Uhlazené střihy jsou kombinovány
s prvky streetwearové módy, díky čemuž vznikají velmi vyvážené
modely. Základem je klasická modrobílá barevná paleta, která
je doplněna zlatými akcenty. Nepostradatelné jsou motivy pru-
hů a kotviček. Proužkované vzory vidíme v různých šířkách,
hustotě i barevném provedení. V kolekcích nechybí ikonická 
Picassovská trička, volnější košile 
a halenky. Důležitou roli sehrávají
drobné doplňky v podobě vzorova-
ných šátků či baretů.

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

leden – únor 2022

Circle of Trust

Undercover

Henrik Vibskov

Pulz Jeans
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TROPICAL COCKTAIL

Letní měsíce s sebou přinesou hravé motivy a exotiku. Ko-
lekce jsou plné výrazných tropických vzorů a energických ba-
rev. Všimnout si můžeme celoplošně i solitérně umístěných
florálních motivů, ze kterých jsou nejvíce oblíbené listy pa-
lem, monstery a ikonický havajský ibišek. V kolekcích nechy-
bí ani vyobrazení džungle, které se může objevovat buď ve
formě hravých ilustrací či jako věrohodná malba. Z hlediska
barev dominují syté tóny zelené, světlemodré a neonově 
růžové, které jsou doplněny drobnými akcenty v podobě
oranžové či žluté.

Jack & Jones Culture Matinique

Sandro

Phillipp Plein Blend He

10

Maje

Urban Classics

Tommy Hilfiger

PREPPY SCHOOL STYLE

Výrazným trendem bude takzvaný preppy styl. Elegance spo-
jená s univerzitní módou sebou přináší jistý retro nádech pa-
desátých a šedesátých let. Důležité je vyhnout se příliš velké
uhlazenosti, čehož návrháři docilují tak, že celkový outfitu na-

rušují drobnějšími, mnohdy až rebelskými detaily. Klíčovými
kousky jsou například svetry s výraznými V výstřihy, které
jsou lemovány vzorovanými náplety. Návrháři je kombinují

s oversized košilemi s vykasaný-
mi rukávy. Oblíbené jsou také

bomber bundy, které jsou
obratně spojeny s výrazně

sepranými mom jeans.

Sachin
& Babi
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Foto: Vogue.com a archiv firem

KHAKI SHADES

Kolekce pro mladé jsou barevně nesmírně pestré. Z celkové-
ho pohledu však často převládají zemité khaki tóny. Vojenská
zelená prostupuje napříč kolekcemi pro mladé ženy a pány
a objevuje se jak na výraznějších oděvech, jako jsou bundy,
tak na drobných doplňcích, například na látkových klobouč-
cích. Návrháři se s barevností snaží pracovat, aby co nejlépe
vynikla. Pozornost nejvíce zaujmou monochromatické outfity,
kdy se návrháři striktně drží jednoho odstínu. Všimnout si
můžeme také barevné gradace nejrůznějších khaki tónů.

Alfie & Kickin John Elliot Urban Classics

Culture

Matinique Sachin & Babi

CARGO PANTS

Na streetwearové kolekce má i nadále silný vliv móda devade-
sátých let. Projevuje se zejména ve volbě oděvních střihů

a módních doplňků. Nadcházející jarní a letní sezonu budou klí-
čovým kouskem oversized cargo nohavice, které jsou opatřeny

velkým množstvím výrazných kapes. Nejčastěji se v kolekcích
objevují v prodloužené délce zahalující obuv. Někdy jsou naopak

staženy gumou kolem kotníků, dí-
ky čemuž vynikne široký střih

nohavic. Z hlediska ba-
revnosti návrháři volí

nenápadné zemité
odstíny, jako je
olivová, béžová

či černá.

Tommy
Hilfiger

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

leden – únor 2022

Pulz
Jeans
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Trendy obuvi pro léto 2022

MODERNÍ TENDENCE
NAHRAZUJÍ 
TRADIČNÍ STŘIHY

DÁMSKÁ OBUV
Letní kolekce přinášejí výrazný ústup od dekorativních prvků, v mnoha případech až strohý, puristický design. Návrháři zbavu-
jí obuv jak třpytivých aplikací, jako jsou kamínky a pajetky, tak nejrůznějších třásní a nápadnějšího zapínání. Ponechávají pouze
maximalistické řetězy či splétání tenkých usňových pruhů, které vytvářejí jakousi přezku na nártu. Obecně se návrháři snaží
nechat vyniknout useň a její eleganci. V kolekcích se snaží vyvarovat seříznutí hran a prošívání okrajů. Namísto toho volí za-
oblené okraje, díky kterým působí obuv trochu více objemně, avšak plochy usně nejsou ničím narušeny.
Barevná paleta v kolekcích je přívětivě hřejivá a energická. Na první pohled zaujmou zejména výrazné oranžové odstíny a žlu-
tá. Často jsou k vidění také jemné pastelové barvy. Protipólem jsou zemité khaki a olivové tóny, které působí velmi přírodně
zejména díky časté kombinace s různě splétanou slámou. Volnočasová obuv je často doplněna metalickou povrchovou úpra-
vou, díky které působí modely více noblesně.

rhm Praha – Letní kolekce se ne-
sou ve znamení transformace. Ná-
vrháři se snaží vytvářet nové mo-
dely, a to zejména přetvářením kla-
sických modelů či úpravou volnoča-
sové obuvi do více městské formy.
Napříč pánskými i dámskými kolek-
cemi se objevují podobné siluety
i tendence. Zřejmě nejvýraznějším
střihem budou sportovní sandále,
se silnými pásky přes nárty a ko-
lem kotníků. Návrháři je do kolekcí
začleňují s takovou lehkostí, že je
lze kombinovat s elegantními i le-
žérními modely.

Atelier Content

ANKLE STRAP HEEL

Stejně jako v loňské sezoně, tak i v té letošní budou výrazným trendem
pásky kolek kotníků. Největší rozdíl však bude v tom, že letos doplňují
zejména elegantnější obuv na podpatcích či klíncích. V kolekcích domi-
nují především něžné sandálky s otevřenou špičkou, které jsou doplně-
ny nejen páskem kolem kotníku, ale také výrazným páskováním přes
nárt. Absence jakéhokoliv výraznějšího dekorování dává dostatečný pro-
stor, aby vynikly zejména tenké pásky. Trendy budou také i trochu více
ležérní sandálky se slaměnou podešví.

Modadi
Fausto

12

Deichmann

Gabor

Högl

Floris van Bommel 

s.Oliver
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Bianco

Tamaris s.Oliver
Unisa

Bali Bali

Deimille

Högl

Unisa

Candice
Coopers.Oliver

ORANGE & BRIGHT COLORS

Svěží, ovocné tóny prozáří letní obuvnické kolekce. Módní budou především
hřejivé pomerančové a mandarinkové odstíny, které mezi sebou návrháři
s oblibou kombinují. Hravá barevná paleta je aplikována jak na sportovní
střihy sneakerů a sandálů, tak na elegantnější lodičky. Důležité je, aby
barevnost co nejvíce vynikla a zaujala. Z toho důvodu jsou k vidění mo-
dely, kde je ponechána pouze čistá, jednobarevná plocha a obuv je
zbavena přebytečných dekorativních prvků.

SPORTY SANDALS

Něžné, elegantní sandálky jsou na ústupu a v nadcházející
sezoně je nahradí zejména sportovní, více androgynní střihy.

Nápadná je absence typických dekorů, jako jsou kamínky, per-
ličky či výraznější kovové přezky. Sandálky jsou ponechány ve zcela

minimalistickém provedení. Hladké, jednobarevné svršky jsou často
kombinovány s vysokou, výrazně členitou podešví. Barevné paletě domi-

nuje neutrální bílá, černá a jemné pastelové tóny. V některých kolekcích si
můžeme povšimnout decentně působících metalických, povrchových úprav.

Fru.it

NEWAGE MOCCASINS & LOAFERS

Velmi oblíbeným letním střihem budou v nadcházející sezoně loafery. Návr-
háři se jim snaží vtisknout trochu modernější, méně tradiční vzhled. Kla-
sické hladké podešve jsou nahrazeny výrazně členitými či vysokými plat-

formami. Pozornost zaujmou také masivní kovové detaily, které jsou
umisťovány na nártové části obuvi. Nejvíce trendy jsou designy
v tmavých odstínech a černé, některé značky však volí hravější
provedení v podobě metalických odlesků či minimalistické bílé.

Acne

AGL

Deichmann

Floris van Bommel
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Högl
Antica
Cuoieria
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PÁNSKÁ OBUV
Jak v dámských, tak i v těch pánských kolekcích si můžeme
povšimnout velkého množství podobných tendencí. Zejména
se setkáváme s jakýmsi přetvářením fádních, až neestetic-
kých modelů na módní obuv. Velké světové značky se vracejí
zpět v čase a s oblibou obnovují staré designy z 80. let. Po-
zornost zaujme také transformovaná retro estetika a zájem
o klasické tenisové střihy z 60. let.
Jedním z klíčových trendů v pánských kolekcích je pohodlí.
K vidění je měkká obuv, která je inspirovaná pantofly, 
avšak dostává svěží, nadčasový design. Důležitá bude 
v letních měsících také lehkost obuvi, která je podpořena
zejména absencí podšívky jak u textilních svršků, tak
u těch semišových. Dominantním střihem budou i nadále
sneakery, u kterých vidíme posun od velkých objemů spíše
ke štíhlejším siluetám. 
Pozornost je zaměřena na drobné detaily, jako je například
prošívání kontrastní nití či ponechání roztřepených okrajů.
Návrháři s oblibou pracují s podešvemi a jejich výraznou čle-
nitostí. Zaujmout mohou také jejich mírně zaoblené siluety 
či aplikace surových přírodních materiálů jako je sláma.

SANDALS & SLIPPERS

Velmi výrazná je inspirace trekovými a volnočasovými sandály,
které se stávají pevným základem letního, městského šatníku.
Pozornost upoutá výrazné zjednodušování a odebírání funkč-
ních prvků, kdy jsou sandále ponechány ve zcela minimalistické
podobě. Často se setkáváme s vyšší, výrazně členitou podešví,
díky které získává obuv trendy vyznění. V kolekcích se hojně ob-
jevují také kožené, jednobarevné pantofle, u kterých je nejvýra-
znějším prvkem překřížení dvou pásku vepředu na nártu.

Verbenas

Zouri

Acne
Studios

s.Oliver

SANDSHOES

Do módy se vrací klasická plátěná obuv, v kolek-
cích se objevuje jak v kotníkovém provedení, tak

v nižším střihu. Návrháři si pohrávají se způsoby za-
pínání, tradiční šněrování je často nahrazováno takzva-

ným slip-on střihem. Dominují tlumenější pískové či olivové
odstíny, šedá, ale také tmavě modrá a černá. V některých ko-
lekcích si můžeme povšimnout snahy stylizovat usňovou obuv

právě do plátěnek. Nejen za pomoci střihového členění svršku, ale
také díky použití slámové textury na podešev.Camel

Active

Blend He

Camel
Active

Tods
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G-Star

Floris Van Bommel

Foto: z veletrhu MICAM Milán, Gallery Shoes Düsseldorf a archiv firem
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Gabor Guess Tamaris

Pánské a dámské kolekce se čím dál tím
více prolínají a mnoho značek tak předsta-
vuje doplňky, které jsou unisexové. Typicky
dámské prvky a kousky jsou přetvářeny
tak, aby je sebevědomě mohli nosit i mu-
ži. V kolekcích i nadále přetrvává trend
velkých objemných tašek a kabelek.
V nadcházející sezoně se tento maxi efekt
přenáší také na batohy a ledvinky. Praktič-
nost je tak důležitý prvek, který je čím dál
tím více žádaný. Návrháři proto přetvořili
například klasické síťovky, které opatřily
usňovým madlem a popruhy. Díky tomu
se jim podařilo spojit design a funkčnost.

Největším trendem je snaha navrátit se
k přírodě a ručním technikám. Návrháři
do kolekcí začleňují netextilní přírodní
materiály jako je sláma, ratan či dřevo.
Velmi trendy budou také tradiční pletací
a háčkovací techniky, které mají etno ná-
dech. Jisté zpomalení a splynutí s příro-
dou se projevuje také v barevnosti. Do-
minuje především jemná přírodní barev-
ná paleta, která nabízí odstíny od neut-
rální šedé přes sytě hnědou až po
elegantní tělovou. Trendy jsou také pas-
telové tóny, jako je pudrově růžová, bledě
modrá či lila fialová.

Trendy kožené galanterie pro jaro a léto 2022

ODKLON OD LUXUSU
A POMPÉZNOSTI

CROCHET & KNITTED TEXTURES

Práce s přírodními materiály a tradiční techniky jsou opět
trendy. Návrháři se v kolekcích navracejí zpět ke kořenům
a kabelky či opasky vytvářejí ze splétané slámy či háčkova-

ných dílů. Důležité je ukázat řemeslo a vyzdvihnout techniky,
které nevídáme každou sezonu. Zajímavá je citlivá práce

s kombinacemi materiálů. Ačkoliv jsou v mnoha případech
dominantou materiály jako sláma či textilní příze, kabelky

a batohy jsou vždy doplněny usňovými komponenty, jako jsou
popruhy či pásky s přezkami. Jedním z nejvýraznějších trendů

je barevné háčkování doplněné třásněmi, které vytváří kon-
trast s hladkou usni bez výraznější kresby.

Chloé Tods

rhm Praha – Situace ve světe módy se pomalu začíná vracet do zajetých kolejí.
Známé veletrhy v Německu a Itálii se uskutečnily téměř v podobě, v jaké jsme je
znali před pandemií. Milánský veletrh Mipel se zaměřil na definování témat, kdy se
tím hlavním stala udržitelnost neboli Green mood. Odklon od pompéznosti a luxu-
su se projevuje zájmem o řemeslo a inovaci tradičních technik. Důležité jsou mate-
riály a jejich struktura, které jsou hlavním elementem všech kolekcí. Hlavními čtyř-
mi tématy jsou – dřevo a jeho struktura, mýdlo a jemnost, korek spolu se svou
plastičností a nakonec znovuobjevení konopí.

A.S.98
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ROUND & ROUND

Motivy kruhů dodávají kabelkám a opaskům dojem luxusu
a elegance. Ať už se to týká kovových či usňových kompo-
nentů, návrháři se snaží elementy na jednotlivé kousky za-

pracovat tak, aby působily co nejpřirozeněji. Velmi oblíbená
jsou kruhová plastová či kovová madla umístěná na drobněj-
ších kabelkách z pevné usně. Méně výraznými prvky mohou
být kulaté spony na opascích či drobné kovové komponenty,

které dekorují přezky či zapínání u kabelek.

ULTIMATE ORGANIZATION

Důležitým motivem jarní a letní sezony je organizovanost
a přehlednost. Kolekce nabízejí kabelky, batohy a ledvinky, dí-
ky kterým mohou zákazníci pohodlně uspořádat všechny své
osobní věci. I nadále přetrvává trend takzvaných multi-bags
a připínacích mini tašek. U větších batohů a kabelek se se-
tkáváme s aplikací velkého množství přihrádek a kapes, které
se nacházejí jak uvnitř, tak venku. V tomto případě platí čím
výraznější a větší, tím lepší. Návrháři kapsy doplňují masivní-
mi zdrhovadly a přezkami, aby podtrhli jejich funkčnost. Ze-
jména u tohoto trendu se návrháři snaží překračovat pravidla
a spojují různé kousky dohromady. Usňové multifunkční vesty
mohou posloužit jako oblečení, ale také jako módní doplněk.

Schiaparelli

Les Visionnaires Ulla Jonhnson Ichi Givenchy

Tamaris

Fransa

Ichi

Unisa

Tom Tailor 

Suri FreyCamel
Active
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Foto: z veletrhu Gallery Shoes Düsseldorf a archiv firem

TAN COLOR

Jistý návrat k přírodě můžeme pozorovat také z hlediska vol-
by barevnosti. Velmi módní bude přírodní paleta, které domi-

nují jemně tělové až pudrové tóny. V kolekcích se uplatňují
jak hřejivější odstíny syté velbloudí, tak chladnější pískové tó-

ny či taupe. Tělová barevnost prostupuje napříč dámskými
a pánskými kolekcemi a tvoří pevný základ pro jarní a letní

sezonu. Pro větší efekt návrháři vytváří ladící sety, kdy kom-
binují například crossbody tašky či větší kabelky s opasky

v obdobných či zcela stejných tónech.

BUCKET BAG

Jedním z nejvýraznějších trendů nadcházející sezony jsou ka-
belky ve tvaru kbelíku. Ty se objevují v téměř všech kolekcích
velkých módních domů. Společným jmenovatelem je jasně da-
ný pevný tvar s plochým dnem, který každá ze značek přetváří
podle svého. Setkáváme se se zcela minimalistickými varian-
tami, kde je pozornost zaměřena na tvar a strukturovaný po-
vrch usně. Protipólem může být například prošívání kontrastní
nití či perforace usně. Velmi propracovaně působí modely,
které jsou vevnitř opatřeny váčkem z usně či textilie. Pro ele-
gantnější efekt návrháři volí podobné odstíny usně i váčku.
V některých kolekcích však návrháři aplikují kontrastně barev-
ný či vzorovaný vak, který hravě vykukuje z kabelky.

Chloé Michael Kors Les Visionnaires Rokh

Longchamp Ulla Johnson

Louis Vuitton Sara Battaglia Michael Kors

Acne Studios

Maxmara
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Praha – Český olympijský tým je na
probíhajících XXIV. zimních olympij-
ských hrách v Pekingu Made in Czech
Republic. Kampaň poukazuje na histo-
rickou značku kvality nejen ve sportu.
„Jedeme hrdě reprezentovat Českou
republiku, český sport a historii české-
ho průmyslu,“ řekl předseda Českého
olympijského výboru Jiří Kejval. Svrchní
část oblečení olympioniků je vyrobena
v České republice, včetně bundy se
speciální nanomembránou. Sportovci
budou nosit čepici Raškovku, edici 2.0,
která je rovněž vyrobena v tuzemsku. 

„Zimní olympijské hry se konají v Číně, kte-
rá obléká téměř celý svět. Ale poprvé od
roku 1968 mají naši sportovci zásadní
a nejviditelnější součásti kolekce vyrobené
v České republice. Doufáme, že se v nich
ukážou i na stupních vítězů. Chceme tak
připomenout, jak šikovní lidé z Česka po-
cházejí – ve sportu i dalších oblastech,“
dodal Jiří Kejval.
Produkty kolekce vyrobené v tuzemsku
ponesou visačku Made in Czech Republic.
Cedulka vždy označuje, jak o dané obleče-
ní pečovat. Tentokrát se však tradiční
značky pro praní či žehlení proměnily
v piktogramy zimních sportů – hokeje, ly-
žování, bobů, biatlonu a snowboardingu.
„Věřím, že tohle bude první cedulka, kte-
rou si nikdo neustřihne,“ pousmál se Jiří
Kejval.
Hlavním produktem kolekce bude opět
Raškovka, legendární čepice Jiřího Rašky
jako hold jeho výkonu a první zlaté medaili
ze zimních olympijských her v Grenoblu
1968. „Stejně jako společnost Alpine Pro
je ryze česká, i naši olympionici budou na
blížících se hrách nastupovat při oficiál-
ních olympijských aktech v ryze českých

výrobcích. Raškovka, bunda i kalhoty jsou
kompletně vyrobeny v tuzemsku. Na náš
původ, tradice i naše sportovce jsme pa-
třičně hrdí, a proto jsme rádi, že může-
me jim i sportovním fanouškům nabíd-
nout technologicky nejvyspělejší oblečení
z české produkce,“ řekl generální ředitel
a zakladatel Alpine Pro Václav Hrbek. Ra-
škovku si lze již nyní objednat na e-shopu
Alpine Pro. 
Svrchní oblečení, kalhoty a bunda, budou
se speciální nanomembránou. „Tu si mů-
žeme představit jako velmi jemné síto.
Tím snadno projde vodní pára, ale kapka
vody nikoliv. Proto se v oděvu s touto
funkční membránou sportovci nebudou
tolik potit a zároveň nepromoknou a oble-
čení jim neprofoukne,“ říká Roman Kní-
žek, vedoucí katedry hodnocení textilií Fa-
kulty textilní Technické univerzity v Liberci,
který je autorem patentované technologie

laminování nanomebrány pro využití
v oděvech.
Liberecká univerzita je kolébkou světové
výroby nanovláken v průmyslovém měřít-
ku, technologii vyvinul a patentoval profe-
sor Oldřich Jirsák v roce 2005. Od té do-
by hledá celý svět uplatnění pro nové na-
nomateriály, funkční vrstvy do oděvů jsou
jednou z cest. „Princip je jednoduchý, ale
vyrobit nanovlákennou membránu, která
si i po mnoha vypráních zachová vysokou
paropropustnost a větruodolnost, a při-
tom nepropustí ani silný liják, byl oříšek,
na jehož rozlousknutí jsem pracoval mno-
ho let. Česká věda tedy nezůstala ležet
v šuplíku laboratoře, a to mě těší asi nej-
více. Pokud nyní bundu s naší nanomem-
bránou obléknou i čeští olympionici, ne-
může být mé nadšení větší,“ dodává Ro-
man Knížek. 

Text a foto: ČOV

Zimní olympijské hry v Pekingu

MADE IN CZECH
REPUBLIC
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Praha – Pokračujeme v našem seri-
álu, ve kterém představujeme návr-
háře a designéry z České republiky
i ze zahraničí. Tentokrát vám pře-
stavujeme módní návrhářku Ka-
teřinu Kruškovou, která žije
a tvoří v Praze na Žižkově pod
značkou Aussig by Katerina Kru-

skova. Časopis Svět textilu
& obuvi ji požádal o rozhovor. 

Jaká byla vaše cesta k profesi
módní návrhářky? 

Je zvláštní, že se stále jako
módní designérka necítím.
Původně jsem totiž studovala
Produktový design v Ústí nad
Labem. V tomto městě jsem
žila šest let a natolik mě fasci-
novalo, že jsem si jej vybrala
jako základ inspirace pro svoji
tvorbu. K šití a navrhování tex-
tilních produktů vedla pozvolná
cesta. Začalo to semestrálním
zadáním, kdy jsme měli navrh-
nout kabelku. Téma mě nadchlo,
pořídila jsem si svůj první šicí stroj

a postupně se naučila šít z volně
dostupných tutoriálů na internetu. 

Poměrně dlouho jsem se profesně hle-
dala. Před ústeckou Fakultou umění
a designu Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně jsem studovala obor Výtvarná
výchova na pražské Karlově Univerzitě.
Učitelství ale nebylo pro mě, věděla
jsem, že potřebuji, aby mi pod rukama
něco hmatatelného vznikalo. 
U produktového designu jsem měla mož-
nost navrhnout dřevěnou hračku, sáně
a již zmíněnou kabelku. Díky své bakalář-
ské práci – návrhu školní aktovky, jsem
našla uplatnění jako designérka školních
aktovek pro jednu českou firmu. Po
třech letech jsem ale cítila, že potřebuji
pracovat na svých vlastních projektech,
a tak jsem se dostala až ke svojí součas-
né značce.

Co obsahuje vaše tvorba? 

Na prvním místě jsou pro mě batohy
a další doplňky jako jsou ledvinky a různé
kapsičky přes rameno. Mám ráda
funkční a praktické věci. Nepromokavou
batohovinu kombinuji s fotografiemi
a reflexním tiskem. Relativně krátce se
věnuji i módní tvorbě, možná je to i díky
tomu, že sdílím ateliér s oděvní desig-
nérkou Annou Tran, která se věnuje
tvorbě oblečení.

Představujeme designéry

KATEŘINA
KRUŠKOVÁ
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Co charakterizuje vaši tvorbu? 

Jedním slovem streetwear. Praktické
a pohodlné věci kombinované s nějakou
myšlenkou. U batohů a doplňků je pro
mě důležitá také praktičnost a bezpeč-
nost, proto jsou produkty vyrobeny z ne-
promokavých materiálů a díky reflexním
prvkům svítí ve tmě.

Jaký podnět vás přivedl k zamyšlení se
nad folklorem Ústecka?

Myslím, že osudové bylo studovat vysokou
školu v Ústí nad Labem. Protože z Ústí
nepocházím, zajímalo mě, proč je ve měs-
tě nesourodá architektura, v centru che-
mička a zároveň mě město fascinovalo
kontrasty s okolní přírodou. Díky historii
nemá tento kraj lidové tradice, tak jsem
pro něj chtěla sestavit vlastní folklórní mo-
tiv a zjistit, jestli tento obstojí, pokud jej
budu stavět na základě průmyslu a roz-
manité historie.

S kterým materiálem pracujete nejčas-
těji?

Nejraději pracuji s nepromokavou batoho-
vinou, ať už z nylonu nebo polyesteru. Je
to funkční materiál, který je odolný. Zatím
nevím o materiálu, ke kterému bych měla
averzi. Nicméně do budoucna například
neplánuji vytvořit nic z tylu či saténu. 

Který váš model byl kdy nejvíce pracný? 

To vím jistě, je to velký batoh K2, který mi
z počátku trvalo ušít tři dny. Batohy jsou
namáhány a často přetěžovány, proto
jsem do něj zakomponovala extra výztuhu.

Kde získáváte inspiraci pro svou tvor-
bu? 

Kromě Ústí nad Labem mě inspirují i růz-
né struktury, masky, symboly a významy.
Nejvíce čerpám inspiraci na sociální síti
Instagram, kde sleduji různé značky a ma-
gazíny s podobnou tématikou, již se věnuji
také já.

Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Nejraději mám proces navrhování a vznik
výrobků. Také ale fázi, kdy je produkt ho-
tový, má výslednou podobu, přijde záka-
zník a je spokojený. Těžší je však pro mě
zvládnout další aspekty, jež k podnikání
patří. Musím více zapracovat na svojí se-
beprezentaci a všem okolo, co k tomu pa-
tří. Instagram ani e-shop sám od sebe
fungovat nebude. 

Myslíte, že vykonávat profesi módní ná-
vrhářky kdekoliv jinde než v Praze, je ná-
ročnější?

Záleží na povaze člověka – návrhářky/ná-
vrháře. Praha nabízí více možností, pokud
si utváříte správnou síť kontaktů. Díky to-
mu, že jsem před žitím v Praze bydlela
v Ústí nad Labem, v Praze znám máloko-
ho. Žiji zde díky tomu, že mě sem přivedlo
moje předchozí zaměstnání a mám zde
rodinu.

Komu je určená vaše tvorba? 

Všem, kdo mají rádi praktické funkční
a designově originální streetwearové vý-
robky a rádi se pohybují ať už ve městě,
nebo přírodě. Batohy a doplňky jsou uni-

Profil
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Kateřina Krušková
Módní návrhářka Kateřina Krušková,
narozená v roce 1989 v Praze, tvoří
pod značkou Aussig by Katerina Kru-
skova streeatwearové módní doplňky
s esencí Ústecka a okrajově i dámské
oděvy v tomto stylu. Značka je tu pro
ženy i muže, kteří mají rádi praktické
funkční a originální streetwearové
autorské produkty a unosí je nejen ve
městě, ale i v přírodě. 
Kateřina vystudovala obor Výtvarná
výchova na Pedagogické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze, kde získala ba-
kalářský titul, poté pokračovala ve stu-
diu oboru Produktový design na Fakul-
tě umění a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad La-
bem, které úspěšně završila získáním
titulu magistra umění. 
Designérka Krušková má na módním
průmyslu ráda rychlost, kdy za jeden
den je možné navrhnout a ušít nějaký
produkt a večer s ním odejít. Smysl jí
dávají nadčasové a poctivě zhotovené
jak oděvy, tak i módní doplňky. Na
módním průmyslu jí vadí zbytečný tlak
na vytváření trendů několikrát během
roku, což vede pouze k masové spo-
třebě a zběsilému nakupování produk-
tů, které nikdo skutečně nepotřebuje. 
Kateřinu Kruškovou pokaždé překvapí
úmysl, jakým způsobem její produkty
někteří zákazníci nosí nebo k nim při-
stupují. Například její ledvinky byly vždy
tvořené jako crossbody, ale spousta
zákazníků by je nosila raději do pasu.
Na to jsou ale příliš velké. To ji však
učí při vývoji produktů neustále hovořit
s lidmi, aby zjistila, jestli se její záměr
shoduje s tím, jak budou danou věc
zákazníci používat. 
Tvorbu značky Aussig by Katerina
Kruskova můžete zakoupit v interneto-
vém obchodě značky, případně v ateli-
éru autorky, který se nachází v Domě
Radost v Praze na Žižkově, ale i v ka-
menné prodejně Dark Concept Store
v Praze nebo na stránkách Hraničáře
v Ústí nad Labem.
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sexové, módu tvořím ale spíše pro ženy.
Věkové rozpětí mých zákazníků je širo-
ké. Obecně ale lze říci, že mě se zá-
jmem kontaktují aktivní lidé s mladou
myslí.

Když za vámi přijdou vaše zákaznice/zá-
kazníci, mají jasnou představu, co chtě-
jí, nebo čekají návrh od vás, či kombina-
ce obojího? 

Nedávno mě oslovila zákaznice, která si
přála aplikovat výšivku s motivem ústec-
kého folkloru na svoji oblíbenou vestu,
protože pocházela z Ústí nad Labem.
Byla naprosto spokojená. Jsem otevře-
ná nápadům ze strany zákazníků a těším
se, co budoucnost přinese. Obvykle ale
přicházejí pro konkrétní produkty, které
mám v nabídce svého internetového ob-
chodu.

Jaká zakázka vás doposud nejvíce potě-
šila?

Právě výše zmíněná zakázka. Je hezké,
když člověk původně z Ústí nad Labem
hledá své kořeny a já mu můžu zprostřed-
kovat kus identity, která bude vždy s ním.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky? 

Kromě svého internetového obchodu
a profilu na sociální síti Instagram mám
všechnu svoji tvorbu k vidění u mě v ate-
lieru v Praze. Dále se účastním prodej-
ních výstav, v loňském roce jste mě
mohli vidět na Designbloku, Dyzajnmar-
ketu, ale i na Vánočním pop-upu v Domě
Radost.

Co vám dala účast na Designbloku?

Mnoho zkušeností, zvláště pak, jak vše
dobře zorganizovat před konáním akce,
které se účastním, aby ve správný čas
vše dobře dopadlo, dle mých představ.
Také jsem ráda, že jsem mohla být v kon-
taktu s lidmi, které moje tvorba zajímá.

Kde prodáváte svou tvorbu? 

Primárně ve svém internetovém obchodě
www.aussig.cz, nebo mě zákazníci mo-
hou kontaktovat na Instagramu @aussig-
bag. Kdykoliv v pracovní den je také mož-
né za mnou přijít do ateliéru v Domě Ra-
dost po předchozí dohodě. Adresa je
nám. Winstona Churchilla 1800/2, Pra-
ha 3-Žižkov, dveře 02 419. Jsem k dispo-
zici také na mob. č. +420 773 093 102.
Moje produkty můžete zakoupit také
v Hraničáři a v Dark Concept Store v Pra-
ze na Letné.

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

Ráda bych své produkty prodávala ve více
kamenných obchodech, aby měli zákazní-
ci možnost si produkty kdykoliv vyzkoušet.
Také bych chtěla nechat velké batohy
zpracovat externě. Momentálně však vý-
robce stále hledám.

Jaké jsou vaše plány do nejbližší budouc-
nosti? 

V předvánočním období 2021 jsme s An-
nou Tran uspořádaly prodejní pop-up ve
vestibulu Domu Radost. Byla to úžasná

akce, která se výborně vydařila, a tak do-
ufám, že na jaře letošního roku něco po-
dobného zase zopakujeme, že nám to ne-
překazí nepříznivý vývoj pandemie korona-
viru. Sledujte mě na sociálních sítích, tam
se vždy o mě a mojí tvorbě dozvíte aktuál-
ní novinky. 

Jak vidíte budoucnost své tvorby? 

Určitě bych chtěla mít do budoucna pro-
sperující značku s lokální výrobou v Česku. 

Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářům?

Nebojte se jít za tím, co vás bude naplňo-
vat. Z počátku to bude sice trnitá cesta,
ale když vydržíte, určitě to bude stát za to.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv Kateřiny Kruškové



Interview Svět textilu & obuvi

leden – únor 2022

23

Praha – 58. kontraktační veletrhy mó-
dy a obuvi STYL a KABO jsou připrave-
ny na 19.–21. února 2022 na Výsta-
višti v Brně. Pořadatelé očekávají
i v této nelehké kovidové době úspěšný
průběh a spoustu dojednaných kon-
traktů. Svět textilu & obuvi požádal
Ing. Gabrielu Císařovou, ředitelku pro-
jektu, o rozhovor. 

Proč považujete veletrhy STYL a KABO
za důležité ve vašem veletržním port -
foliu?

Veletrhy STYL a KABO patří mezi pět top
akcí naší společnosti. Navíc jsou to v této
pětce jediné B2B veletrhy, i když organi-
zujeme i jiné B2B akce, které jsou zase
top ve svém oboru v rámci ČR. Jsem pře-
svědčena, že principem veletrhů je nabí-
zet i B2B platformu vybraných odvětví
průmyslu. Oslovovat nejen koncové spo-
třebitele, ale i obchodní partnery bylo
vždy jedním z hlavních principů veletrhů.
Zboží předvést, popsat, upozornit na roz-
díly od konkurence a podobně. Postupem
času nabývá B2B setkání na stále větším
významu. Ekonomicky jsou oba kanály, jak
B2, tak B2C velmi propojené. Aby mohl
spotřebitel nakoupit, musí prodejce zboží
nejprve objednat. Na veletrzích získá ob-
chodník přehled o nabídkách různých do-
davatelů, může tak
porovnávat a vybrat
pro své klienty nej-
vhodnější zboží. Také
navazuje osobní kon-
takt s dodavatelem,
který je nezbytnou
součástí dobrých
vztahů i obchodů jako takových. V mód-
ním průmyslu je osobní B2B platforma
velmi důležitá a nezastupitelná.

Jaké firmy jsou u vás pravidelnými
účastníky veletrhu?

Kdybych to měla vyjádřit v procentech,
tak pravidelní vystavovatelé tvoří 85 %,
což je hodně vysoké číslo. Vyjmenovat
všechny by byl velmi velký výčet značek.
Jsem jejich věrností velmi potěšeni a je to
pro nás důkazem toho, že se jim účast vy-
platí. Z rozhovorů s firmami víme, že řada
z nich najde mezi návštěvníky i nové odbě-
ratele. Některé firmy nám dokonce po-
tvrdily, že i přes horší podmínky v maloob-
chodě v letech 2020 a 2021 měly na ve-
letrzích STYL a KABO větší objednávky

než v době před rokem 2020. Poměrně
vysoký počet vystavovatelů nemá vlastní
síť obchodních zástupců, a tak je pro ně
účast na veletrhu velmi důležitá pro jejich
další obchodní činnost. A to je jeden z ar-

gumentů, proč tyto
veletrhy děláme – po-
tkat se v jednom ča-
se a na jednom mís-
tě společně napříč
všemi obory. Spole-
čenský a obchodní
aspekt osobního kon-

taktu je velmi důležitý. O to více v nastupu-
jící digitální době.

Dokázala byste popsat, jak se změnil
oděvní trh během posledních dvou let?

Myslím, že se výrazně definují dva směry:
online nákupy (e-shopy s propagací větši-
nou na sociálních sítích nebo v TV médi-
ích) a prodeje v kamenných obchodech
nabízejících více osobitější přístup k záka-
zníkovi (kromě poradenství i ochota objed-
nat chybějící velikost či barvu, úprava odě-
vů na míru a podobně). V online nákupech
bohužel převažují neustálé trvalé slevy
s cílem co nejvyšších tržeb a prodejů.
Hodnota oděvů, ale i lidské práce je tak vý-
razně podhodnocena. To má pak právě
negativní dopad na prodej v kamenných

obchodech (zvlášť ty, co nemají e-shopy),
kde jsou ceny samozřejmě vyšší. Největ-
ším problémem jsou proto právě ručně ši-
té oděvy a doplňky, kdy kupující mnohdy
nedokáže pochopit výši ceny. Se stále
stoupající inflací bude řada spotřebitelů
pravděpodobně cenu řešit i nadále a část
produktů pro ně bude nedosažitelná. 

Sledujete sama módní trendy, kde čer-
páte inspiraci?

Módní trendy sleduji jen okrajově. Nechci
podléhat diktátu, co se má a nemá nosit.
Využívám je snad jen jako inspiraci pro
nové střihy a siluety či barvy. Oblékat se
podle módních trendů mi přijde spíše
out. IN je a vždy byla spíše originalita a je-
dinečnost. Navíc naštěstí jsem už hodně
dospělá, takže nepotřebuji před nikým
prokazovat, že jsem IN podle aktuálních
módních trendů ze světových přehlídko-
vých mol. Pokud trendy, tak mne spíše
zajímají novinky v textilních materiálech.
Oděvy kombinuji a vybírám podle vlastní
intuice a stylu. Mnohdy mé okolí ocení
spíše dobrý nápad nebo kombinaci barev
a doplňků. Inspiruji se většinou zahranič-
ními stylistkami, které mnohdy dokážou
zkombinovat nekombinovatelné kousky
nebo oděvy, které právě mezi aktuální
trendy nepatří.

Brno

VELETRHY STYL A KABO
SE BLÍŽÍ!

Ing. Gabriela Císařová Foto: BVV



Svět textilu & obuvi Čísla a fakta

leden – únor 2022

24

Praha – Neuvěřitelné zvraty předváděl
vývoj tržeb tuzemského textilního malo-
obchodu v uplynulém roce 2021. Byly
v něm pokořeny hranice minusových,
ale zároveň i plusových tržeb, o jakých
se nám v uplynulých desetiletích ani ne-
zdálo. Hrůznou bilanci roku 2021 nako-
nec vylepšil závěr roku. 

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

1. pololetí: špatný start
Tržby se počátkem roku pohybovaly
v meziročním srovnání v hlubokém minu-
su. Viníkem všeho byl samozřejmě kovid
a restriktivní opatření spojených s ním.
Patřil mezi ně i úplný lockdawn, tedy
úplné uzavření obchodů v zemi. Prodej
textilních a oděvních výrobků tak probíhal
výhradně přes e-shopy, což se samozřej-
mě projevilo na celkové výši tržeb. Nej-
horší výsledek přinesl leden 2021, kdy
se tržby propadly na neuvěřitelných -
75 % ve srovnání s lednem předcházejí-
cího roku! Také únor a březen byly posti-
ženy omezením prodeje. Celkem pak prv-
ní čtvrtletí zaznamenalo propad -60 %,
což byla největší ztráta, kterou jsme za-
znamenali od roku 2011, kdy časopis
Svět textilu & obuvi pravidelně sleduje tu-
zemský textilní maloobchod. 
V druhém čtvrtletí 2021 se situace pře-
ce jenom změnila. Počátkem května se
po dlouhé době opět otevřely obchody
s textilem a oděvy a na tržbách to bylo
hned poznat. Jak jsme již uvedli v minu-
lých vydáních našeho časopisu, přes pří-
znivé výsledky května a června byla bilan-
ce prvního pololetí – díky prvním čtyřem
špatným měsícům – nedobrá: celé první
pololetí 2021 zaznamenalo 22% propad
tržeb!

3. čtvrtletí: +5 %
V červenci a v srpnu se růst tržeb v textil-
ním maloobchodě zase zpomalil. Přesto
však zůstal v plusu, byť jen mírném. Podle
vyjádření členů našeho test-klubu na pro-
dej zapůsobil i fakt, že zákazníci se na let-
ní sezonu „předzásobili“ v květnu a v červ-
nu, neboť si nebyli jistí, zda obchody vláda
v létě zase nezavře. Ve třetím čtvrtletí na-
konec tržby v meziročním srovnání mírně

stoupaly a navázaly tak na jejich růst od
května 2021. 

4. čtvrtletí: neuvěřitelný zvrat
Jakkoliv říjen nezačal špatně (+5 %), ob-
chodníci vstupovali do závěrečných měsí-
ců loňského roku s velkými obavami. Ne-
ní totiž tajemstvím, že listopad, a přede-
vším pak prosinec jsou (nejen) v textilním
maloobchodě nejsilnějším obdobím celé-
ho roku. Textil a oděvy totiž stále tvoří
podstatnou část dárků „pod stromeč-
kem“ a jak se říká: konec dobrý, všechno
dobré. 
Loňský závěr roku měl ale svá specifika.
Vývoj výše tržeb v loňském listopadu zcela
zásadním způsobem ovlivnila skutečnost,
že se porovnával s listopadem 2020, kdy
byly (nejen) textilní obchody prakticky celý
měsíc v rámci opatřením proti koronaviru
uzavřeny. A tak více méně průměrné vý-
sledky textilního maloobchodu v listopadu

2021 se najednou v porovnání s před-
cházejícím rokem statisticky změnily na
naprostý triumf! V listopadu tržby v porov-
nání s předcházejícími výsledky poskočily
o neskutečných 250 %! Podle údajů, kte-
ré sleduje Český statistický úřad, to bylo
dokonce o 283 % – nejvíce ze všech obo-
rů tuzemského maloobchodu! Obdobně
na tom byl i prosinec, který zaznamenal
oproti prosinci 2020 vzestup tržeb
o 150 %! Podle těchto výsledků se čtvrté
čtvrtletí zcela vymklo zdravému rozumu
a dosáhlo nárůstu tržeb o +135 %! Dru-
hé pololetí tak dosáhlo nárůst tržeb
+70 %, celý rok pak +23 %!
Jakkoliv výše uvedená bilance roku 2021
vypadá na první pohled impozantně, nic
závažného o celkových výsledcích roku ne-
říká. Jen to, že když se nezavírají obcho-
dy, zboží se prodává. A naopak. Byl to
zkrátka bláznivý rok...

Michal Korol

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2021 

BYL TO BLÁZNIVÝ ROK!

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

1. pololetí: -22 2. pololetí: +70 Zdroj: Svět textilu & obuvi

Foto: SXC
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Můžete shrnout vývoj svého podnikání?

Nebyl jsem ve svém zaměstnání šťastný,
tak jsem v roce 2016 začal podnikat. By-
la to jízda plná vzestupů a pádů, ale člo-
věk se učí z chyb, to je výhoda. Na začát-
ku jsem absolutně nenabízel tak obrovský
sortiment jako v současnosti. Prodejnu
jsem provozoval na různých místech v Li-
berci, ale ta nynější má 300 metrů se zá-
zemím. V prodejně pracují dva zaměst-
nanci a já. 

Co všechno v sortimentu nabízíte?

Nabídku sortimentu pro muže máme šir-
ší, ale ženy si oblečení u nás také vybe-

rou. Nabízíme teplákové kalhoty, džíny, mi-
kiny, trika, bundy, ale i módní doplňky jako
batohy apod. Pro pány máme v nabídce
také cargo kalhoty. Zákazníci si na našem
zboží nejvíce cení kvality materiálů a stři-
hů oděvů, které jim padnou. Jsme schop-
ní obléct i lidi s váhou okolo 150 kilogra-
mů, do velikostí 6XL. 
Nabízíme 19 značek, mezi něž se řadí Ya-
kuza, Thor Steinar, Pitbull West Coast,
Amstaff a další, ale i české značky jako je
Česká krev, Radikal Wear a naše vlastní
značka Legal Life. Nejprodávanější je Ya-
kuza. Celkově máme skladem 17 000 ku-
sů oblečení. Sortiment bych nikdy neroz-
šířil o modely se zlatými třpytkami, kamín-
ky a batikou.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Jsou jimi ženy i muži, ale muži převládají,
je jich oproti ženám zhruba tři čtvrtiny.
Naši zákazníci se nachází ve věkovém roz-
pětí od 18 do 65 let, ale máme i starší.
Vzhledem k výrazné módě, kterou nabízí-
me, když u nás nakupují ženy, jsou to tak
trochu rebelky a nevadí jim lebky, které
jsou součástí mnoha designů našich odě-
vů. Zákazníci všeobecně u nás požadují
kvalitu materiálů. Během let jsme zjistili,
že pokud se oblečení lidem líbí a je kvalit-
ní, rádi si za něj připlatí. 

Jaké vztahy máte s dodavateli? Existuje
nějaké konkrétní zboží, které se vám ne-
daří sehnat a zákazníci by jej ocenili? 

Vztahy s dodavateli máme dobré, ale je to
výsledek oboustranné dlouhodobé snahy
a spokojenou spolupráci. Velký problém je
sehnat dámské džíny požadované vyšší
kvality našimi zákaznicemi. 

Jak často měníte vzhled výlohy u prodejny? 

Máme velké výlohy, ale nejsou klasické po-
doby, jde o velká okna, přes která je vidět
do prodejny, u nich jsou figuríny a násle-
duje ihned prostor prodejny. Vzhled v pro-
storu figurín upravujeme dvakrát za tý-
den. Myslím, že hodně záleží, kde se ob-
chod nachází, například u jak frekventova-
né ulice a v jaké míře se mění sortiment. 

Byla znatelná změna nákupního chování
vašich zákazníků na e-shopu během
lockdownu?

Měl jsem strach, že budeme mít problé-
my, ale maximálně deset dní jsme viděli
útlum v objednávkách, potom se lidé roz-
hodli znovu nakupovat. Víte, během těch
let, co podnikám, se mi podařilo vytvořit
silnou základnu věrných zákazníků a ta je
obrovská. Celkově jsme zaznamenali ná-
růst objednávek. Během roku jsou obvyk-
le slabá a silná období, ale my je naštěstí
díky té silné základně spokojených záka-
zníků nepociťujeme. Lidé u nás spokojeně
nakupují hlavně proto, že preferují fakt, že
máme zboží skladem. 

Jakou formu propagace považujete za
nejúspěšnější? 

Nejúspěšnější forma propagace je dnes
dle našich zkušeností vhodná aktivita na
sociálních sítích, mezi které patří můj tvo-

Obchod se streetwearovými oděvy, Liberec 

ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ
HLAVNĚ KVALITU
Liberec – „Ke svým zákazníkům přistupujeme jako ke svým přátelům, komunikuje-
me s nimi se skutečným zájmem o jejich potřeby a přání, mnohdy jsme i jejich 
vrby,“ říká Jaroslav Paučír (33), majitel kamenné prodejny sídlící v Liberci a inter-
netového obchodu Legal Shop. Svět textilu & obuvi ho požádal o rozhovor.

Jaroslav Paučír
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řivý přístup, soutěže, osobní příspěvky,
kampaně, dále pak newslettery a slovo
spokojeného zákazníka či zákaznice. 

Jaké vztahy máte se svojí konkurencí? 

Řekl bych, záleží, jak s kterou, ale vše-
obecně se tak nějak vzájemně respektuje-
me. Určitě se lišíme větším množstvím
skladových zásob. 

Jak vnímáte situaci ve vašem odvětví od
doby vašeho začátku podnikání?

Když jsem začal podnikat, tak jsem objevil
značku Yakuza, tehdy nebyla známá
a dnes je to jinak. Vnímám celkový nárůst
v povědomí o sortimentu, který nabízíme
a chuť lidí vlastnit hlavně kvalitní oděv.

Dnes je velmi žádoucí mít například na tri-
ku vepředu decentní design a na zádech
dominantní potisk.

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

Myslím, že hlavně díky tomu, kolik jsem in-
vestoval do podnikání vlastní energie.
Snaha komunikovat se zákazníky jako se
svými přáteli, dávat do toho srdce, sehrá-
la jistě také svoji roli. Musím ale říct, že
jsem díky podnikání i zažil ztráty, člověk se
z chyb ale učí. Vše chce čas a trpělivost,
nyní se mi můj přístup k podnikání vrací.
Odvaha investovat do skladových zásob
má také velký význam. Za naši aktuální
pozici vděčíme našim zákazníkům, jsem

jim vděčný za věrnost vůči nám. Co se tý-
ká plánů do budoucna, máme v úmyslu
rozšiřovat naši značku Legal Life.

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

V životě je velmi důležité dělat to, co člo-
věka alespoň trochu bude bavit a něco
mu přinášet. Nepřestávat na sobě pra-
covat po fyzické i duševní stránce, rozví-
jet se a cítit se dobře ve svém vlastním
těle. Je úžasné jít spát s takovým poci-
tem, že ráno nejdete do práce. Přeji vám
všem hlavně hodně zdraví, to je to nejdů-
ležitější.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: Archiv Legal Shop
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Zlín – Vážení čtenáři časopisu Svět tex-
tilu & obuvi, rozhodli jsme se vás zábav-
nou, ale zároveň i poučnou formou se-
známit se základními poznatky týkajícími
se vývoje a růstu nohy, základů anato-
mie nohy, poznání svých nohou, měření
nohou, ale zejména definicím obuvi, dru-
hům obuvi, co dělá obuv komfortní a jak
nakupovat obuv. Zvláštní pasáže pak
budou věnovány dětské obuvi, sportovní
obuvi, pracovní obuvi, obuvi pro těhotné
ženy a obuvi pro nemocné lidi. Slabikář
obouvání bude vycházet na pokračování
po celý rok 2022 a věříme, že se poba-
víte i poučíte.

Již před více než dvě stě lety napsal Pe-
ter Camperius – slovutný člen králov-
ských vědeckých akademií v Londýně,
Bruselu, Goettingenu, St. Peterburgu –
pojednání o správném tvaru obuvi. Zná-
mý je jeho výrok o tom, že občané amste-
rodamští věnují daleko více péče obutí
svých mul a koní než nohám vlastním.
Ubylo sice koní a mul, ale jeho výrok platí
stále, snad jen ty koně můžeme nahradit
koňmi pod kapotou.
Uvádí se, že více než 99 % novorozenců
přichází na svět se zdravýma nohama.
S přibývajícím věkem a počtem ušlých
kroků se toto číslo snižuje a podle někte-
rých studií je každá druhá noha u lidí star-
ších 60ti let poškozená natolik, že vyžadu-
je speciální ochranu nebo léčbu. 
Známý německý lékař Arne Maier, který
se celou svou praxi zajímal o dětskou no-
hu, tvrdí, že 90 % nožních deformit má
původ v nošení nevhodné obuvi především
v době, kdy noha ještě rostla. Účel obuvi,
tedy k čemu byla obuv vyrobena, by měl
být nejdůležitějším aspektem při výběru
obuvi. Každý druh sportu, společenská
událost, ale i běžná chůze, má své speci-
fické požadavky na obuv, ať už jsou to ma-
teriálové požadavky, požadavky na techno-
logii výroby, na vybavení obuvi nebo její de-
sign. Péči si naše nohy zaslouží, přestože

se od doby, ve které Camperius žil, mno-
ho změnilo, a ne vždy k lepšímu. 

Jak se noha vyvíjela
Když americký kosmonaut Armstrong
v roce 1966 komentoval první procház-
ku člověka na měsíci, pronesl památnou
větu: „Je to malý krůček pro člověka, ale
velký krok pro lidstvo.“ Aby mohl být ně-
jaký krok označen jako významný, musí
mu vždy předcházet ten nejtěžší, tedy
ten vůbec první. Došlo k němu někde na
Zemi, bez pozornosti televizních kamer

či novinářů... Nevíme a už ani nezjistí-
me, kde a kdy to bylo. Odborníci intenziv-
ně hledají další důkazy a posouvají stáří
„prvního kroku“ do neuvěřitelně hluboké
minulosti.
V roce 1978 byly v Laetoli nalezeny zka-
menělé otisky šlépějí, které zde zanechaly
nohy dvou kráčejících předchůdců člověka
(australopythéků) před 3,7 milionu let.
První kamenné nástroje jsou ale o více
než milion let mladší! Ty by znamenalo, že
naše prapředky polidšťovala chůze a niko-
liv práce, jak jsme se dlouho učili.

Malá rukověť nohozpytná se stručnými základy botopisu

SLABIKÁŘ OBOUVÁNÍ
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Přenechejme takové úvahy jiným a zamys-
leme se kratičce nad skutečností, že lid-
ská noha, v té podobě, v jaké nám dnes
slouží, je vývojově nejstarší ustálenou čás-
tí člověka. Člověku je souzeno pobývat na
tomto světě krátkou dobu, a tak jsou na-
še představy o čase delším než sto let ne-
dokonalé. Převeďme si proto pro usnad-
nění tuto nepředstavitelně dlouhou dobu
na časový úsek každému snadněji před-
stavitelný. 
Představme si, že by někdo mohl zkrátit
vývoj lidstva od jeho prvního kroku s vývo-
jově ustálenou stavbou nohy až po dnešní
úrovně spotřeby obuvi do doby jednoho
roku. Jestliže by došlo k prvnímu kroku
vývojově ustálené nohy v ranních hodi-
nách prvního ledna pomyslného plánova-
ného roku, pak až do konce dubna by
předchůdci člověka pobíhali po Africe,
aniž by byli schopni vyrábět jakékoliv ná-
stroje. Ty by se snažili používat a zdoko-
nalovat ještě v posledním měsíci roku. Do
Evropy by se vypravili někdy koncem září
a první nástěnné malby by vznikly ráno
30. prosince.
V těchto posledních dvou dnech plánova-
ného roku by se patrně objevila první pri-
mitivní ochrana nohy. Až na Silvestra,
v poslední den roku, někdy po ránu by se
objevila první, sice primitivní, ale na zruč-
nost velmi náročná pra-obuv.
K rozšíření vysokého podpatku dojde až
půl hodiny před půlnocí. Třicet minut před
koncem tohoto roku bude publikována
první práce Petera Camperia o „Nevhod-
nosti tvaru obuvi“. První obuvnické stroje
začnou usnadňovat práci v čase 23 hodin
39 minut. Sportovní obuv vybavená speci-
ální podešví vznikne ve 23:56. Arm-
strong vystoupí na Měsíc a provede velký
krok pro lidstvo v čase 23:56:30.

Celou tu dobu bude chodit člověk pře-
vážně bosý a povrch, po kterém se bu-
de pohybovat, bude převážně měkký
a pružný. S jeho vytvrzováním kameny,
dlažbou, betonem a asfaltem začne až
deset minut před půlnocí. A za krátkou
dobu si začne poškozovat své nohy 
s trvalými následky. To, co se víceméně
účelově osvědčovalo po miliony let, je 
vystavováno a zatěžováno novými pod-
mínkami. 

Ještě i v „posledních minutách“ pomysl-
ného roku však existuje na světě několik
míst, na kterých žijí lidé, kteří se obouvají
jako většina našich předchůdců roku „R“.
Porovnáme-li otisky nohou „těchto pří-
rodních národů“, pak je zřetelný rozdíl
nejen v proporcionalitě, ale především ve
tvaru a pozici prstců.

Doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc., 
PhDr. Vlasta Mayerová

Zdroj fotografií: www.google.com

Fotografie zkamenělých stop našich prapředků, jejichž stáří je dnes
odhadováno na 3,7 milionu let, kteří se pohybovali vzpřímeně a jejichž nohy
měly tvar srovnatelný s našimi nohami

Tvary nohou přírodních národů – africké kmeny
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Výběrové řízení bylo čtyřkolové a probíha-
lo od 19. července 2021 do 10. listopa-
du 2021, kdy výběrová komise zasedla
k závěrečnému jednání. „Přihlásilo se cel-
kem 66 uchazečů, z nichž k osobním po-
hovorům prvního kola bylo pozváno deset
vybraných kandidátů. Kandidáti dále ab-
solvovali psychodiagnostiku osobnosti
a formou prezentace představili své vize
před výběrovou komisí složenou ze členů
představenstva a zástupců vlastníka spo-
lečnosti. Do nejužšího kola byli vybráni dva
kandidáti, pánové Petr Vokřál a Tomáš
Moravec. Oba měli velkou výhodu ve zna-
losti veletržního prostředí a společnosti
jako takové,“ připomněla primátorka měs-
ta Brna Markéta Vaňková.
Výběrová komise doporučila silou 10 hla-
sů z 11 přítomných členů ke jmenování
Tomáše Moravce, dosavadního obchodní-
ho ředitele společnosti. Volba byla po-
tvrzena 25. listopadu 2021 na jednání
představenstva společnosti.

Zachována kontinuita řízení
Představenstvo společnosti rozhodlo o ná-
stupci ve funkci generálního ředitele
s ohledem na zachování kontinuity řízení

a zejména s důrazem na další rozvoj ve-
letržnictví v Brně. Tomáš Moravec pře-
svědčil komisi a zastupitele nejen svými
zkušenostmi v oboru, ale také svými vaz-
bami na hlavní hráče veletržního průmyslu.

Důležitou roli hrály také zkušenosti s vede-
ním lidí a řízením velké části společnosti. 
„Za představenstvo společnosti věřím, že
jsme vybrali kandidáta s největšími zkuše-
nostmi v oboru, který navíc zná do detailů
chod firmy a může plynule navázat na prá-
ci dosavadního generálního ředitele pana
Jiřího Kuliše,“ řekl k výběru generálního
ředitele Tomáš Kratochvíl, předseda před-
stavenstva společnosti. 
Tomáš Moravec celý svůj dosavadní pro-
fesní život zasvětil veletrhům a vyrostl
v duchu Baťovské školy z obchodního refe-
renta až na post obchodního ředitele. Pů-
sobí tedy více než 20 let ve firmě, z nichž
18 let ve vrcholových manažerských pozi-
cích. To jsou unikátní příležitosti, které
Moravec využíval k poznání tematiky pořá-
dání veletrhů z pozice pořadatele veletrhů
i realizátora zázemí pro vystavovatele. 
Svou pozici má také ve veletržním prů-
myslu, konkrétně ve výkonném výboru
celosvětové organizace OSPI i předsed-
nictvu Asociace výstavářských firem ČR.
Zde jedná ve prospěch veletržního prů-
myslu v ČR a ve městě Brně s cílem jeho
posílení i aktuálně opětovného restartu
v novém, epidemií covidu-19 změněném
prostředí.

Veletrhy součástí města
Zkušenost nového generálního ředitele
s vedením celého obchodního úseku je
unikátní a v historii společnosti jedinečná.
„Pozici generálního ředitele nevnímám im-
plicitně jako příležitost kariérního růstu,
ale jako možnost zhodnotit unikátní letité

Veletrhy Brno, a.s. 

NOVÝ GENERÁLNÍ
ŘEDITEL
Brno – Ing. Tomáš Moravec byl jmenován novým generálním ředitelem společnosti
Veletrhy Brno, a.s. Funkce se ujal 1. prosince 2021 a na této pozici vystřídal 
Ing. Jiřího Kuliše, kterému k 30. listopadu 2021 skončila smlouva. Výběrem nové-
ho generálního ředitele se podařilo zajistit kontinuitu ve vedení společnosti, která
musí v současné době opět pružně reagovat na vývoj pandemické situace.

Ing. Tomáš Moravec
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oborové zkušenosti, prokázat získané ma-
nažerské dovednosti i dovednosti leaders-
hipu. Rád bych obohatil rozvoj firmy no-
vým pohledem na téma veletrhů i rozvoje
veletržního areálu BVV v souladu se zájmy
vlastníka tak, aby společnost Veletrhy Br-
no byla vnímána jako nedílná součást
města Brna,“ sdělil ke svému jmenování
Tomáš Moravec, nový generální ředitel
společnosti Veletrhy Brno, a.s.
Tomáš Moravec vystřídá ve funkci Ing. Ji-
řího Kuliše. Ten byl generálním ředitelem
od prosince 2009 a provedl firmu těžký-
mi roky ekonomické krize a zejména bez-
precedentním covidovým obdobím, které
firmu paralyzovalo ve většině minulého
a větší polovině letošního roku. Má nema-
lou zásluhu nejen na zachování veletržní-

ho průmyslu jako celku, ale zejména na
zachování veletrhů v Brně, pro které je to-
to odvětví průmyslu jedním ze zásadních
ve městě. 
„Věřím, že Veletrhy Brno budou hrát nadá-
le vedoucí roli ve veletržním průmyslu ve
středoevropském regionu. Svému nástup-
ci přeji, aby byl ve vedení společnosti
úspěšný a dokázal ji provést nelehkým ob-
dobím, které ještě neskončilo,“ konstato-
val na závěr svého působení ve společnos-
ti dosavadní generální ředitel Jiří Kuliš. 
„Rád bych upřímně poděkoval dosavadní-
mu generálnímu řediteli Jiřímu Kulišovi,
který pro společnost odvedl obrovský kus
práce, provedl firmu krizovými roky a za-
sadil se o zachování veletrhů ve městě
Brně. Zároveň bych rád poděkoval za vzá-

jemnou spolupráci a popřál mu do dalších
let vše dobré,“ doplnil závěrem za před-
stavenstvo firmy Tomáš Kratochvíl. 
Členy výběrové komise byli nejen členové
představenstva společnosti, ale také pri-
mátorka Markéta Vaňková a její náměst-
ci. „Především bych velmi ráda poděkova-
la stávajícímu generálnímu řediteli panu
Jiřímu Kulišovi. Ve svém působení byl vel-
kou oporou společnosti zejména v dobách
pandemie. Díky mnoha jeho úspěchům
mají veletrhy na co navazovat. Do další ži-
votní etapy mu přeji hodně štěstí a úspě-
chů. Současně přeji panu Moravcovi, aby
byl minimálně stejně úspěšným generál-
ním ředitelem,“ uvedla primátorka Marké-
ta Vaňková. 

Zdroj a foto: BVV

Praha – V podmínkách České republiky
je relativně častým problémem, přede-
vším v budovách v centrech měst, vy-
soký obsah prachových částic obsaže-
ných ve vzduchu. Zejména pokud se
větrá přirozeným způsobem. Na prů-
myslových pracovištích se ve vzduchu
pohybuje mnoho dalších nečistot dle
povahy a zaměření dané firmy. Se zim-
ními měsíci se pak množí také různé
bakterie a viry, poslední dva roky pak
změnil život nás všech nejen na praco-
vištích covid-19. 

„Pro zaměstnavatele dává pořízení čistič-
ky vzduchu v tomto období tedy ještě větší
smysl. Pozor však na levné produkty s ne-
odpovídajícími filtry, které jsou neúčinné,
a kterých je na trhu široká nabídka,“ říká
Lukáš Rom ze společnosti Kärcher. 
Variantou je víceúčelový filtr, který nabízí
velmi široké spektrum účinnosti, čímž po-

krývá veškeré požadavky. Nebo lze zvolit
jeden ze čtyř filtrů, které byly speciálně
vyvinuty pro cílenou eliminaci bakterií, pa-
chů, alergenů nebo těkavých organických
sloučenin. Pro průběžnou kontrolu vzdu-
chu v místnosti a řízení automatického
režimu je v čističce integrován laserový
senzor. Kvalita vzduchu se zobrazuje po-
mocí barevného podsvícení, zatímco ak-
tuální obsah jemného prachu ve vzduchu
a zbývající životnost filtru lze kdykoli zob-
razit na displeji. 
„Pokud použijete filtr HEPA-14 se stup-
něm filtrace a separace 99,995 %, 
splňuje čistička nejvyšší bezpečnostní
standardy pro hygienicky citlivé oblasti,
filtruje jemný prach, částice, aerosoly,
patogeny a viry z kontaminovaného pro-
středí v interiéru, včetně zachycení čás-
tic viru SARS-CoV-2 z okolního vzduchu.
Viry ale dokáže zásadně redukovat i více-
účelový filtr,“ dodává Lukáš Rom.

Kärcher

ČISTIČKY VZDUCHU BOJUJÍ S PRACHEM

Foto: Kärcher
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Zaměstnavatelé v České republice hlásí
pro první čtvrtletí 2022 opatrně optimis-
tické náborové plány. 36 % zaměstnava-
telů očekává nárůst počtu zaměstnanců,
23 % předpovídá jejich snížení a 35 % za-
městnavatelů nepředpokládá žádné změ-
ny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý
index trhu práce pro Českou republiku pro
první čtvrtletí 2022 hodnotu +13 %.

„I přes další vlnu pandemie a její nejasný
konec, optimismus na trhu práce nadále
převládá. Více firem plánuje své zaměst-
nance nabírat než propouštět. Zvyšují se
ale extrémy jak v porovnání mezi sektory,
tak i mezi jednotlivými firmami stejného
oboru. Předchozí desetiletí relativního kli-
du a stability napříč všemi trhy vystřídalo
období velkých turbulencí. Pandemie zá-

sadně proměnila jak tržní prostředí, tak
i způsob práce, nábory a řízení zaměst-
nanců. Nejvíce se chystají nabírat zaměst-
navatelé v sektoru bankovnictví, finance,
pojišťovnictví a nemovitosti. Dále v sekto-
ru IT, telekomunikace a média, společně
se sektorem velkoobchodu a maloobcho-
du. Nicméně nejvýznamnější sektor z hle-
diska zaměstnanosti – zpracovatelský prů-
mysl – svá očekávání prudce přehodnotil
na mírný pesimismus,“ řekla Jaroslava
Rezlerová, generální ředitelka Manpower-
Group Česká republika. 

Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v osmi z 11 odvětví oče-
kávají pro příští čtvrtletí nárůst počtu za-
městnanců. Nejsilnější náborové plány
hlásí odvětví Bankovnictví, finance, pojiš-
tění a nemovitosti s Indexem +50 %
(64 % nabírá a 14 %propouští). Zaměst-
navatelé v odvětví IT, technologie,komuni-
kace a média a Velkoobchod a maloob-
chod hlásí povzbudivé náborové plány s In-
dexem +25 % (43 % nabírá,18 % pro-
pouští), následovány odvětvím Ostatní
služby s +19 % (35 % nabírá, 16 % pro-
pouští). Nejslabší hodnotu Indexu vykazuje
odvětví Neziskový sektor, a to -25 %
(17 % nabírá, 42 % propouští), negativní
hodnoty má i Zpracovatelský průmysl s in-
dexem -2 % (32 % nabírá, 34 % pro-
pouští).

Porovnání organizací 
podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech katego-
riích očekávají v příštím čtvrtletí zvyšování
počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové
plány hlásí střední organizace s 50–250
zaměstnanci s Indexem +19 %. Velké or-
ganizace vykazují optimistický Index
+14 %. Mikro organizace vykazují Index
+13 % a malé organizace Index +7 %.

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech
jsou optimističtí, nejvíce pak v Praze s In-
dexem +23 % (40 % nabírá a 17 % pro-
pouští), Index na Moravě a ve Slezsku do-
sahuje hodnoty +13 % a v Čechách 3 %.
V porovnání s předchozím čtvrtletím Index
v Praze a na Moravě a ve Slezsku posílil
o 6 procentních bodů a v Čechách oslabil
o 4 procentní body. V regionech mimo
Prahu je sice vysoké procento firem, kte-
ré plánuje zvyšovat počty zaměstnanců,
ale zároveň je zde i velké množství firem
s opačnými záměry a výsledný Index je tak
poměrně nízký.

ManpowerGroup Index trhu práce 1. Q 2022

V ČR PŘEVLÁDÁ MÍRNÝ
OPTIMISMUS
Praha – Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila v prosinci minulé-
ho roku výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí
roku 2022. V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první
čtvrtletí 2022 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 505 za-
městnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet
zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2022
v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
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Globální pohled
Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí
2022 ukazují, že na základě sezonně očiš-
těných dat očekávají v nadcházejícím
čtvrtletí zaměstnavatelé ve všech 40 sle-
dovaných zemích a oblastech nárůst poč-
tu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plá-
ny na příští tři měsíce jsou hlášeny v Bra-
zílii, Peru, Indii, Irsku a Nizozemsku. Opro-
ti tomu nejslabší náborové plány vykazuje
Japonsko, Singapur, Tchaj-wan a Česká
republika. Ve srovnání s předchozím
čtvrtletím náborové plány posilují ve 36 ze
40 zemí a oblastí, zatímco oslabují ve čty-
řech, včetně USA, Japonska, Tchaj-wanu
a Francie. V meziročním srovnání Index
posiluje ve 38 zemích a oblastech, ale os-
labuje ve dvou (Singapur a Tchaj-wan).

Vliv pandemie covidu-19 
Jaká opatření zvažují zaměstnavatelé při-
jmout pro přítomnost zaměstnanců na
Pracovišti? Celých 26 % zaměstnavatelů
plánuje, že bude v interní komunikaci zdů-
razňovat výhody očkování, ale nebude za-
vádět jeho povinnost. Zároveň 24 % za-
městnavatelů uvádí, že bude vyžadovat
u některých profesí doklad o plném očko-

vání. To však u všech pozic zavede jako
podmínku 20 % zaměstnavatelů. Doklad
o přeočkování plánuje kontrolovat 15 %
zaměstnavatelů. Stejný počet zaměstna-
vatelů nebude zavádět žádná opatření
a ponechá rozhodnutí na jednotlivcích.
11 % plánuje pozitivně motivovat své za-
městnance k očkování například formou
benefitů nebo bonusů.

Práce z domova
15 % zaměstnavatelů umožní zaměst-
nanců plný homeoffice, 24 % 3 o více dní
v týdnu, 24 % maximálně dva dny a 30 %
zaměstnavatelů bude trvat na plné pří-
tomnosti na pracovišti. Nejvyšší míru
vzdálené práce umožňují zaměstnavatelé
u IT pozic. 23 % zaměstnavatelů těmto
zaměstnancům umožní plný homeoffice,
ale například u IT pozic v sektoru IT je to
34 % firem a u IT pozic v bankovnictví
33 %. Naopak plnou přítomnost na pra-
covišti firmy přirozeně vyžadují nejvíce
u výrobních pozic a u profesí s přímým
kontaktem se zákazníky.
Další výsledky průzkumu ManpowerGroup
Index trhu práce budou zveřejněny 8. břez-
na 2022.

O průzkumu
ManpowerGroup 
Index trhu práce
Průzkum ManpowerGroup Index trhu
práce se provádí každé čtvrtletí za
účelem sledování plánů zaměstnavate-
lů snížit nebo zvýšit počet zaměstnan-
ců během následujícího čtvrtletí. Če-
ská republika je jednou ze 40 zemí, ve
které průzkum probíhá. V rámci pro-
jektu ManpowerGroup Index trhu prá-
ce pro 1. kvartál roku 2022 byli oslo-
veni zaměstnavatelé reprezentativního
vzorku 505 zaměstnanců v České re-
publice a byla jim položena stejná
otázka: „Jak očekáváte, že se změní
celkový počet zaměstnanců ve vaší
společnosti v prvním čtvrtletí 2022
v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Průzkum probíhá již 60 let a za tuto
dobu se stal jedním z nejdůvěryhodněj-
ších průzkumů náborové aktivity na
světě. ManpowerGroup Index trhu
práce je založen na dotazování téměř
40 000 zaměstnavatelů z veřejného
i soukromého sektoru napříč 40 ze-
měmi a je považován za vysoce důvě-
ryhodný ekonomický indikátor.

Průzkum ManpowerGroup Index trhu
práce nyní probíhá v těchto 40 ze-
mích a oblastech světa: Argentina,
Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká re-
publika, Čína, Francie, Finsko, Guate-
mala, Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Iz-
rael, Japonsko, Jihoafrická republika,
Kanada, Kolumbie, Kostarika, Maďar-
sko, Mexiko, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Panama, Peru, Polsko, Por-
tugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řec-
ko, Singapur, Slovensko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, 
Turecko, Velká Británie a Spojené 
státy americké.
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Praha – Česká obchodní inspekce po-
kračovala ve třetím čtvrtletí minulého
roku v kontrolách zákazu nabídky
a prodeje padělaného zboží. Celkem
uskutečnila 232 kontrol, při kterých
zajistila 10 204 kusů padělků v hodno-
tě originálů 30 266 372 korun. Oproti
druhému čtvrtletí došlo k velkému ná-
růstu zajištěných padělků, jelikož
v tomto období bylo obchodníkům zaba-
veno 2 507 kusů padělků v hodnotě
originálů 7 667 227 korun. 

Česká obchodní inspekce provedla v obdo-
bí od 1. července do 30. září 2021 kon-
trolní akci cílenou na dodržování zákazu
nabídky, prodeje a skladování výrobků po-
rušujících některá práva duševního vlast-
nictví nebo neoprávněného užívání ozna-
čení chráněného podle zvláštního právní-
ho předpisu. Kontroly byly prováděny ne -
jen na základě vlastních poznatků, ale i na
základě podání majitelů práv duševního
vlastnictví a spotřebitelských podání.
V tomto období Česká obchodní inspekce
uskutečnila 232 kontrol a u 115 kontrol
zaznamenala porušení zákazu nabízení,
prodeje a skladování výrobků porušujících
některá práva duševního vlastnictví. Při té-
to akci zajistila 10 204 kusů padělků v ce-
nách originálů ve výši 30 266 372 Kč.
Oproti druhému čtvrtletí 2021 došlo k vel-
kému nárůstu zajištěných padělků, kdy
v minulém čtvrtletí bylo obchodníkům za-
baveno 2 507 kusů padělků v hodnotě ori-
ginálů 7 667 27 korun. Vysoký nárůst za-
jištěných padělků lze připisovat tomu, že
ve třetím čtvrtletí došlo k uvolnění opatření
proti šíření epidemie covid-19. Opět se
otevřely tržiště a tržnice, které byly v před-

chozím čtvrtletí uzavřeny. Potvrdilo se, že
prodejci na tržištích stále nabízejí velké
množství padělaných výrobků. Největší ob-
lastí jejich výskytu jsou regiony na hrani-
cích s Německem a Rakouskem.

Textil/oděv vede
Z hlediska sortimentu docházelo ve třetím
čtvrtletí nejčastěji k porušení práv dušev-
ního vlastnictví u oděvů, textilních výrobků
a stoupl také počet zabavených audio vý-
robků. U zajištěných výrobků byl nejvyšší

objem u ochranných známek značek Tom-
my Hilfiger, Nike, Louis Vuitton a Adidas.
Součástí akce byly i kontroly dodržování
dalších právních předpisů. Ty prodejci po-
rušili ve 181 případech. Mimo § 8 záko-
na č. 634/1992 Sb., o ochraně spotře-
bitele, byl nejčastěji, ve 46 případech, po-
rušen § 12 stejného zákona, který ukládá
prodávajícímu povinnost informovat
v souladu s cenovými předpisy a přímo
použitelným předpisem Evropských spole-
čenství spotřebitele o ceně prodávaných
výrobků nebo poskytovaných služeb zře-
telným označením výrobku cenou nebo in-
formaci o ceně výrobků či služeb jinak
vhodně zpřístupnit.
Česká obchodní inspekce v rámci této
kontrolní akce využila součinnost s Policií
ČR (ve 28 případech), cizineckou policií
(ve čtyřech případech) a živnostenskými
úřady (ve třech případech).

Uložená opatření 
ČOI pravomocně uložila ve třetím čtvrtletí
roku 2021 celkem 137 pokut v hodnotě
1 265 000 Kč. Zajištěné výrobky, které
neodpovídají zvláštním právním předpi-
sům, u nichž bude pravomocně rozhodnu-
to o jejich propadnutí nebo zabrání, budou
následně zničeny nebo využity k humanitár-
ním účelům.

Česká obchodní inspekce

PADĚLKY 
ZA MILIONY KORUN

počet kontroly se zjištěním zjištění v %
kontrol celkem § 8 celkem § 8

Středočeský a Hl. město Praha 9 8 7 88,9 77,8
Jihočeský a Vysočina 29 16 0 55,2 0,0
Plzeňský a Karlovarský 59 42 25 71,2 42,4
Ústecký a Liberecký 48 40 28 83,3 58,3
Královéhradecký a Pardubický 24 16 5 66,7 20,8
Jihomoravský a Zlínský 36 36 36 100,0 100,0 %
Olomoucký a Moravskoslezský 27 23 14 85,2 51,9
celkem 232 181 115 78,0 49,6

Podíl sortimentních skupin a počet zajištěných výrobků (v kusech)



Brno – SOTEX je v Čes -
ké republice synonymem
pro symboly ošetřování.
Zajišťuje pro české fir-
my licenci pro používání
těchto drobných značek
a současně firmy podpo-
ruje i informačně. Nejen

těmi z oblasti údržby textilu, ale také spotřebitelskými tren-
dy, které získává ze spolupráce v GINETEXu. 

Textil je komodita, která patří u spotřebitelů mezi velmi oblíbe-
né. Za dobu šesti měsíců si téměř každý Čech zašel do obcho-
du pro něco nového na sebe. Při nákupu oděvů se lidé zajímají
o cenu, kvalitu, pohodlí a také o parametry údržby. Tyto infor-
mace přinesl opakovaný průzkum mezi spotřebiteli, který ve
dvouletých intervalech provádí agentura IPSOS pro GINETEX,
jehož je SOTEX členem. Podle průzkumu jsou pro spotřebitele
rozhodující klíčové vlastnosti, jako je kvalita oděvu, značka a ta-
ké země původu. Polovina Evropanů (přesně 49 %) zastává ná-
zor, že hlavním faktorem pro pořízení nového oblečení je právě
kvalita. „Během dvou let se tento parametr zvýšil o 4 %, stejně
tak přikládají spotřebitelé větší důraz na značku a stále více se
zajímají o to, ze které země oděv pochází,“ popisuje Ladislava
Zaklová, ředitelka spolku SOTEX GINETEX CZ. Spotřebitele při
nákupu nejvíce zajímá komfort, pak cena, vzhled a důležitá je
také výhodnost. 

SOTEX má řešení
Pokud Vás napadají otázky, co s touto informací, tak pro vás
má SOTEX řešení. Jestliže vyrábíte nebo dovážíte kvalitní textil,
můžete využít jediné značky kvality pro textilní výrobky – 

QZ – Zaručená kvalita. Tato značka je součástí vládního progra-
mu Česká kvalita. Výrobek, který budete chtít označit, je podro-
ben testování v nezávislé zkušební laboratoři. Pokud výsledky
splní požadavky oborových norem, bude mu QZ – Zaručená
kvalita propůjčena na tři roky. V tuto chvíli využívá QZ – Zaruče-
ná kvalita zhruba 30 výrobců, obchodních firem nebo provozo-
vatelů služeb. 
Pozadu nezůstává ani environmentální téma. Z průzkumu vyplý-
vá, že spotřebitelé by měli rádi více informací o ekologicky
vstřícné údržbě, aby zvolili vhodnější způsob údržby nebo poz-
měnili své návyky. I pro tento případ máme řešení. Výrobci mo-
hou využít principů tzv. CleverCare, což je aktivita GINETEXu
právě na podporu environmentálně vstřícných postupů péče
o textil. Vedle samotných symbolů ošetřování mohou na výrob-
ku uvézt postupy, které kombinují ochranu přírody, ale součas-
ně zachovávají hygienická pravidla pro péči o textil.
Pokud máte zájem využít značku QZ – Zaručená kvalita, nebo
byste se rádi dozvěděli více o CleverCare, rádi Vám je sdělíme
na odborném veletrhu Styl, který se bude konat tradičně na br-
něnském Výstavišti 19.–21. února. Naleznete nás na stánku
C03 v sousedství oborové Asociace ATOK a jediného textilního
klastru v České republice – CLUTEXu.

Podrobnosti naleznete také na www.sotex.cz

Zprávy Svět textilu & obuvi

leden – únor 2022
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Informace jsou základ 

PŘIJĎTE SI PRO NĚ 
NA STYL

SOTEX se pravidelně účastní veletrhů STYL a KABO
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Praha – Chystáte se podnikat, ale 
nejste si jistí, zda se vás zápis do ob-
chodního rejstříku vůbec týká? Nebo si
chcete prověřit společnost, než s ní za-
čnete spolupracovat? Čtěte dál, abyste
se zorientovali v důležitých informacích
a neudělali chybu. 

Co je obchodní rejstřík? 
Obchodní rejstřík firem je veřejný se-
znam, který zahrnuje všechny zákonem
stanovené údaje o obchodních společnos-
tech a některých fyzických osobách. Rej-
střík i informace v něm zapsané jsou vol-
ně přístupné a slouží k získávání transpa-
rentních informací o podnikatelských sub-
jektech. 
Hodit se vám může třeba ve chvílích, kdy
se chystáte navázat obchodní spolupráci
s firmou a rádi byste si ji trochu prověřili,
když si jako podnikatelský subjekt chcete
zažádat o zřízení podnikatelského/firem-
ního bankovního účtu nebo i v případech,
kdy si chcete ověřit, kdo může za společ-
nost jednat. 

Povinnost zapsat údaje 
Ne každý podnikatelský subjekt má zápis
do obchodního rejstříku povinný. Pokud
ale patří do některé z následujících sku-
pin, v rejstříku by neměl chybět: 
■ Obchodní společnosti a družstva –

veřejné obchodní společnosti, koman-
ditní společnosti, společnosti s ruče-
ním omezeným a akciové společnosti.

■ Fyzické osoby (podnikatelé) s bydliš-
těm na území ČR, které o zápis samy
projeví zájem, nebo jim zápis přikazuje
právní předpis (tato situace nastává
v případě, kdy průměrná výše příjmu
za poslední dvě účetní období přesahu-
je 120 milionů korun bez DPH). 

■ Některé zahraniční podnikající oso-
by, které jsou blíže specifikované v zá-
koně o veřejných rejstřících právnic-
kých a fyzických osob. 

■ Další osoby, které mají tuto povin-
nost stanovenou zvláštním právním
předpisem (např. spolky). 

Co se eviduje? 
Kromě subjektů s povinností zápisu zákon
přesně definuje i zapisované skutečnosti.
Zjednodušeně řečeno je třeba zapsat ve-
škeré důležité skutečnosti o společnosti
a jejích orgánech. Konkrétně se zapisují
tyto údaje: 
■ název a sídlo subjektu (případně jméno
fyzické osoby a adresa pobytu), 

■ předmět
činnosti nebo
podnikání, 
■ právní forma
právnické osoby, 
■ den vzniku a zá-
niku právnické oso-
by, 
■ datum narození,
rodné číslo a adresa
pobytu – pouze u fyzické
osoby, 
■ identifikační číslo osoby, 
■ název statutárního orgánu,
počet jeho členů (včetně jejich
jména a adresy pobytu), způsob,
jakým statutární orgán jedná za právnic-
kou osobu, datum vzniku a zániku funk-
ce, 
■ název kontrolního orgánu (pokud se zři-
zuje), počet jeho členů (včetně jména
a adresy pobytu), den vzniku a zániku
funkce, 
■ jméno a adresa pobytu prokuristy, způ-
sob, jakým prokurista jedná, případně

kterých po-
boček firmy
se jeho čin-
nost týká, 
■ výše základ-
ního kapitálu,
pokud u dané-
ho subjektu
vzniká, 

■ jiná důležitá
skutečnost, kterou

požaduje zákon, případ-
ně o její zápis požádá za-

psaná osoba, 
■ datum zápisu do rejstříku. 

Sbírka listin obchodního rejstříku 
Součástí obchodního rejstříku je kromě
samotného veřejně přístupného seznamu
ještě Sbírka listin. Jak už název napovídá,
v rámci Sbírky listin se evidují veškeré dů-
ležité listiny související se zapsaným sub-
jektem. Zpravidla jde o listiny, kterými se
potvrzují údaje zapsané do rejstříku (např.
zakladatelské listiny), a některé další důle-

Advokát radí

VEŘEJNÝ 
OBCHODNÍ REJSTŘÍK
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žité listiny (např. výroční zprávy nebo účet-
ní závěrky). 

Jak vyhledávat 
v obchodním rejstříku? 
Obchodní rejstřík a Sbírka listin spadají do
kompetence Ministerstva spravedlnosti
ČR a jsou volně přístupné v online verzi.
Pro vyhledání potřebných informací stačí
zadat název subjektu, identifikační číslo
nebo spisovou značku, pokud ji znáte. Po
zadání některého ze zmíněných údajů zí-
skáte přehled všech subjektů, které odpo-
vídají vašemu vyhledávání. V základním
přehledu najdete kromě názvu, identifi-
kačního čísla a spisové značky také sídlo,
den zápisu nebo informaci, zda je daný
podnikatelský subjekt v likvidaci. 
Současně si můžete zobrazit výpis veške-
rých dalších údajů (a to nejen těch aktuál-
ně platných, ale i všech dříve zadaných)
nebo nahlédnout do Sbírky listin a projít si
jednotlivé dokumenty. V rozšířeném výpi-
su najdete kromě všech výše zmíněných
povinných údajů také informace o případ-
ných insolvencích a exekucích na podíly
a likvidaci, včetně důležitých kontaktů, na
koho se obrátit. Veškeré údaje dohleda-
telné v rejstříku si poté můžete rovnou vy-
tisknout, nebo uložit do počítače ve formě
PDF souboru. 

Rozdíl oproti 
živnostenskému rejstříku 
Možná vás teď napadá, jaký je rozdíl mezi
obchodním a živnostenským rejstříkem,
protože na první pohled mohou být někte-
ré zapisované údaje podobné. Stejně jako
obchodní rejstřík, i živnostenský rejstřík je
dostupný online. Také se do něj zapisují
základní údaje o podnikatelském subjektu,
jako jsou jméno a příjmení, sídlo, identifi-
kační číslo nebo předmět podnikání. 
Základní rozdíl však spočívá právě v sub-
jektech, které jsou v rejstříku zapsané.
Živnostenský rejstřík, přesněji Registr živ-
nostenského podnikání (RŽP), obsahuje
na rozdíl od obchodního rejstříku záznamy

o všech držitelých živnostenského opráv-
nění, tedy o osobách samostatně výděleč-
ně činných (OSVČ). To platí i o těch OSVČ,
která svou živnost ukončily, nebo ji mají
aktuálně pozastavenou. Každý, komu je
přiděleno oprávnění k provozování živnos-

ti, se automaticky zapisuje do živnosten-
ského rejstříku. O zápis tedy není potřeba
žádat, jako je tomu v případě obchodního
rejstříku. 
Živnostenský rejstřík je na rozdíl od ob-
chodního rejstříku ve správě Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR zastoupeného
Živnostenským úřadem ČR – a liší se také
obsah, který je veřejně dostupný. I do živ-
nostenského rejstříku můžete kdykoli na-
hlížet, některé údaje vám však zůstanou
utajeny. Patří mezi ně například rodné čís-
lo podnikatele (většinou jde o IČ) nebo in-
formace o uložených pokutách. 

Zahraničí firmy
Co když se třeba chystáte spolupracovat
se zahraniční firmou a chcete o ni získat
základní informace? Alternativu českého
obchodního rejstříku můžeme najít v celé
řadě dalších zemí. Vzhledem k časté spo-
lupráci s našimi nejbližšími sousedy se
vám může hodit slovenský obchodní rej-
střík, který je velmi podobný tomu české-
mu a rovněž ho najdete online na strán-
kách Ministerstva spravedlnosti Sloven-
ské republiky. 
Ministerstvo spravedlnosti poté spravuje
též obchodní rejstřík i v Polsku. Pokud se
chystáte vstoupit na německý trh, bude
se vám hodit národní registr firem. O ně-
co horší to budete mít u našich posled-
ních sousedů. V Rakousku je přístup do
obchodního rejstříku zpoplatněn. Alter-
nativu tady tvoří komerční databáze, kte-
ré však fungují na principu dobrovolných
zápisů, a neobsahují tedy údaje o všech
firmách. 

Vyvarujte se chyb 
Chybný, nebo dokonce neúplný zápis údajů
do rejstříku vám může přinést nejen řadu
nepříjemností, ale také pokutu. Rádi vám
s přípravou podkladů i samotným zápisem
do obchodního rejstříku pomůžeme, aby
po právní stránce proběhlo vše bez ja-
kýchkoliv komplikací. Zvládneme to online
a přesně na míru vašim potřebám.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
Autor je advokát a provozovatel webu
www.dostupnyadvokat.cz. Ten přináší
nový produkt, který umožní přístup
k právníkovi kdykoliv a odkudkoliv, navíc
za zlomek obvyklé ceny.
Dostupnyadvokat.cz je neustále
k dispozici svým klientům při řešení
právních problémů, sepsání smluv
a v dalších právních záležitostech. 
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

V posledním loňském vydání časopisu Svět textilu & obuvi mne mimo ji-
né zaujal článek Firmy hledají nové zaměstnance. Píše se v něm, že na
základě šetření společnosti ManpowerGroup Česká republika, firmy
v tuzemsku hledají nové zaměstnance se stále větší vervou. To mohu po-
tvrdit. Já mám obchod s dětským oblečením v Praze a také bych ráda
přijala novou prodavačku/prodavače. V hlavním městě je to ale peklo!
Buď se na můj inzerát nepřihlásí nikdo, anebo požadavky možných ucha-
zečů o práci jsou – co se týče výše měsíčních odměn – doslova nehoráz-
né. Nabídnout 45 000 měsíčně prodavačce opravdu nemohu, na to si
můj obchod nevydělá. Takže: Ano, firmy hledají nové pracovníky s větší
vervou, ale nic jim to není platné. 
Nevím, jak nedostatek pracovních sil do budoucna řešit. Určitě však vím,
že není dobře neustále rozšiřovat počet soukromých středních skol, kte-
ré produkují nové a nové „manažery“, zatímco odborná učiliště a technic-
ké školy mizí každým dnem. Stala se někde chyba, ve státě českém...

Marie H., Praha

Manfred Thierry Mugler

NEČEKANÉ ÚMRTÍ

sf Praha – Ve věku 73 let zemřel 23. ledna 2022 francouzský
návrhář Manfred Thierry Mugler. Zemřel přirozenou smrtí,
přesto nečekaně, protože dle slov jeho mluvčího Jeana – Bap-
tiste Rougeota byl v pracovní sféře stále velmi činný a na začát-
ku týdne měl v úmyslu oznámit novou spolupráci. 

Manfred Thierry Mugler se na-
rodil ve Štrasburku a již od dět-
ství měl blíže ke kreslení než
studiu školy, v devíti letech za-
čal studovat klasický tanec
a ve svých 14 letech se připojil
k baletnímu souboru Rýnské
opery. Jako dvacetiletý přišel
do Paříže a v roce 1973 před-
stavil svoji první dámskou ko-
lekci Café de Paris, o rok poz-
ději založil vlastní značku ne-
soucí jméno svého zakladatele
a v roce 1978 otevřel svůj
první butik v Paříži. 
Mugler se nebál při tvorbě
oděvů používat promyšlené

a kreativní střihy, pro které byla typická obrovská ramena a úzký
pas a pracoval s materiály, jako jsou latex, vinyl a kov. Oblékal veřej-
ně známé osobnosti, mezi něž patří Lady Gaga, Madonna, Beyon-
cé, Michael Jackson, Kim Kardashian, aj. Mugler byl známý také ve
světě kosmetiky svými parfémy. Jeho parfém Angel se stal jedním
z nejprodávanějších parfémů 20. století.

Foto: Facebook






