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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou další, letošní již druhé, vydání odborného časopisu Svět textilu
& obuvi. Tradičně vychází počátkem dubna,
tedy v době, kdy máme za sebou jarní veletrhy módy v České republice i v zahraničí. Ten
nejdůležitější pro nás, veletrh Styl a KABO, se
konal v únoru v Brně. A již na tomto místě
můžeme prozradit, že opět příjemně překvapil: počtem vystavovatelů i návštěvníků, mimořádně vysokým zájmem výrobců ze zahraničí a také zajímavým doprovodným programem. Jsme rádi, že náš časopis Svět textilu
& obuvi mohl přispět svojí trochou do mlýna
tím, že jsme v Brně vyhlásili dvě Osobnosti roku – jednu z textilní/oděvní a jednu z obuvnické branže. Více se o průběhu veletrhu Styl
a KABO a také o tom, kdo získal cenu Osobnost roku za rok 2016, se dočtete právě
v tomto vydání.

Kromě toho přinášíme (doufejme, že zajímavé) informace ze světa módy. Tak například
na stranách 8 –13 se dočtete, jaké trendy
budou vládnout dámské a pánské módě v létě tohoto roku. Na stranách 18–23 pak zase, jaké novinky se letos představí v důležitém sektoru sportovního oblečení a obuvi.
Kromě módních trendů jsme připravili
spoustu informací o tom, jak si vede tuzemský i zahraniční textilní maloobchod i jaké zajímavé akce se udály v naší branži počátkem
letošního roku.
Velmi důležitý je pro nás materiál, který připravila Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) ČR. Jde o výsledky
této branže za rok 2016. A opět můžeme
konstatovat, že textilní a oděvní průmysl v této zemi šlape dobře – více viz strany 36–37.
A to je opravdu dobrá zpráva.
Michal Korol,
šéfredaktor
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Nike

Lysá nad Labem

SPORTOVNÍ
KOLEKCE PRO
BOUBELKY

ČTYŘLÍSTEK VÝSTAV

Praha – I plnoštíhlé ženy se věnují sportu
a požadují, aby sportovní oblečení nebylo
jen funkční, ale aby jim padlo a lichotilo ženským křivkám. Tomuto přání vyšla vstříc
americká firma Nike a uvedla na trh sportovní dámskou kolekci Plus size ve velikostech XL až XXXL.
Jednou z tváří kampaně je modelka a spisovatelka Paloma Elsesser, která je známá
svým osobitým až provokativním stylem oblékání na instagramu
a která už pózovala
pro globální kampaň
Foto Nike
Nike pro léto 2016.
Kolekce zahrnuje 25
modelů, od sportovních podprsenek přes topy, trička, mikiny a vesty po šortky, legíny
a joggingové kalhoty. Barevnost vychází z neutrálních tónů černé, šedé a bílé, doplňují ji
primární tóny červené, modré a zelené. Plus
size kolekce je k dostání v e-shopu Nike a ve
vybraných obchodech v Severní Americe a západní Evropě.
(js)

Lysá nad Labem – Čtyřlístek výstav Elegance, Avantgarda, Narcis a Regiony
proběhnou na výstavišti v Lysé nad Labem od 27. dubna do 1. května. A protože 1. květen je ve znamení lásky, oslaví
ho na výstavišti vstupným zdarma pro
všechny zamilované.
Připomenout chceme především již dvacátý
druhý ročník výstavy Elegance, která nabídne
návštěvníkům moderní trendy v oblékání,
obuvi a módních doplňcích. Veletržní správa
spolupracuje se stálými vystavovateli, a to
jak s výrobci, dovozci i prodejci z oboru konfekce, textilu, spodního prádla, kožené konfekce i kožené galanterie. Každým rokem se
tu sejde přes 100 vystavovatelů. Většina
z nich jsou české firmy. Vedle textilu a prádla
zde návštěvnice najdou stánky s bižuterií
a kosmetikou. Zpestřením bude doprovodný
program s módními přehlídkami.

Letošní podtitul výstavy
je Rozmanitosti Indie
Sobota bude věnována komerčním módním
přehlídkám. Neděle a pondělí bude molo patřit výhradně indické hudbě a tanci, dále se
budete moci něco dozvědět o Indii v zajímavých besedách. Šestnácté pokračování bude
mít v rámci Elegance úspěšná soutěž mla-

Ze soutěže Avantgarda
dých módních tvůrců Avantgarda 2017.
Soutěže se účastní celkem 20 škol z celé republiky. Ve čtvrtek 27. dubna se utkají studenti v soutěži oděvních oborů, a to v tvorbě
z tradičních materiálů – celkem 23 kolekcí,
v netradičních materiálech se utká celkem
21 kolekcí a na téma Rozmanitosti Indie
soutěží deset kolekcí, ve stejný den změří
své dovednosti i studenti – šperkaři.
Přijďte se podívat i na šestnáctý ročník květinové výstavy Narcis, tisíc a jedna květina
a na výstavu Regiony 2017, která je ochutnávkou zajímavostí z naší země. Výstavy jsou
otevřeny od čtvrtka 27. dubna do pondělí
1. května, vždy od 9 do 17 hodin, jen pondělí
bude zkráceno do 15 hodin.

inzerce

Inhorgenta Mnichov
Pro naše největší distribuční centrum v Evropě hledáme
nového kolegu/kolegyni na pozici

TRENDY ŠPERKŮ

Vedoucí oddělení kvality

Mnichov – Na veletrhu Inhorgenta
v Mnichově, který se konal od 18.
do 21. února, se představily nové
trendy bižuterie, šperků a hodinek.

NÁPLŇ PRÁCE:
● vedení, podpora a rozvoj auditorů kvality
● kontrola dodržování procesů
● vyhodnocení a reportování výsledků kontroly kvality zboží do zahraničí
● spolupráce s ostatními odděleními v distribuci při dosahování firemních cílů
POŽADUJEME:
● min SŠ vzdělání s maturitou, ideálně VŠ
● praxe na obdobné pozici výhodou
● zkušenosti s vedením menšího týmu lidí alespoň 6 měs.
● schopnost řešit urgentní úkoly a situace
● znalost AJ slovem i písmem podmínkou (každodenní komunikace)
● pokročilá znalost práce na PC (MS Office – zejm. Excel)
● spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
● velmi dobré komunikační schopnosti
NABÍZÍME:
● práci v dynamické mezinárodní společnosti
● Atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod:
● 5 týdnů dovolené, roční osobní ohodnocení, posilovna v zaměstnání, dotované
závodní stravování, vzdělávání, slevy na firemní produkty, jazykový kurz v sídle
společnosti, ovoce a nápoje zdarma atd.
● práci v nově postavených a moderně vybavených prostorách
● flexibilní prac, dobu
● nástup ihned

V případě Vašeho zájmu o tuto pracovní nabídku zašlete prosím Váš
životopis v českém i anglickém jazyce na email: Eva_Hrdlickova@vfc.com
nebo volejte na tel.: 724 732 712. Více na: vfc.jobs.cz

„In“ jsou emaily, stále oblíbené diamanty, kovy s oxidovaným povrchem do vzhledu antik a barokní
perly. Motivy bižuterie se inspirují
Foto: Inhorgenta Mnichov
přírodou: rostlinami, květinami,
listy a hmyzem. Pink je módní barvou nejen v módě, ale i u šperků a hodinek. Paleta růžových tónů navíc
skvěle ladí k dalšímu trendu – žlutému nebo růžovému zlatu.
(js)

Mauricius

PODRUHÉ V PRAZE
Praha – Po úspěšné loňské obchodní misi firem z ostrova Mauricius i letos ve dnech 24.– 25. dubna zavítá 11 mauricijských producentů do Prahy, aby se setkali s českými protějšky.
V hotelu Hilton představí své produkty firmy z oblasti textilního a potravinářského průmyslu a budou jednat s dovozci o podmínkách spolupráce. Textilní průmysl má na Mauriciu silnou tradici a může se pochlubit
referencemi věhlasných značek jako např. Guess, Next, Marks & Spencer, Puma, Asics atd. Do Prahy letos přijede výrobce pánských obleků
a lehké konfekce, výrobce profesních a pracovních oděvů pro sektor
zdravotnictví a HoReCa, a výrobce streetového, skate a jóga oblečení.
Více informací a registrace na www.mauriciusvpraze.cz. Pro rezervaci
jednání prosím pošlete e-mail na mauricius@easylink.cz.
(mk)

Foto: Archiv výstaviště Lysá n. L.
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Praha

JARNÍ DYZAJN MARKET

Nabídka originálních výrobků byla velmi bohatá, na své si přišli nejen fanoušci oděvů, obuvi
a doplňků, ale také milovníci psích mazlíčků
a dobrého jídla. Funky Dog Bow Ties prodávala ručně šité motýlky pro psy, 30 % z prodeje
zmíněných výrobků daruje firma útulkům. Originální designově velmi zajímavé obojky nabí-

Foto: Tomáš Polák

Praha

Adidas

UDRŽITELNÝ VÍKEND

NOVÝ SNEAKER

Praha – V rámci doprovodného programu
Mercedes – Benz Prague Fashion Weeku
se v březnu již po čtvrté konal Sustainable
Fashion Day, tentokrát ve Vnitroblocku
v Praze.

Foto: Pavlina Cemusová

zela firma Fuguamy. Na zmíněné výstavě
autorské tvorby nabízeli své výrobky také True
Man, Cila, Intimity, Chainmaille šperky, Goci,
We are Able – batohy, Be Wooden – dřevěné
motýlky, autopata, aj. Firma Sweeter spojuje
ženy, pro které je pletení vášní a zároveň je
pro ně těžké najít práci či přivýdělek. Tyto dámy pletou pro Sweeter s radostí a za každým
výrobkem je příběh jedné z nich.
Během jarního Dyzajn Marketu v rámci doprovodného programu vystoupili mimo jiné
Damúza, Bitosti, MarZ, Divadlo pro malý,
autorského čtení se ujal Josef Formánek.
Příjemnou atmosféru celé akce nezkazilo ani
chladné a deštivé počasí.
(sf)

Sustainable Fashion Day je sezonní event, který přináší atraktivní, udržitelné
a etické alternativy. Cílem pořadatelů je poskytnout
odborníkům i veřejnosti
vzdělání v oblasti udržitelné módy a nabídnout praktická řešení, jak změnit vlastní
šatník, způsob navrhování oděvů či řízení
módní značky. Projekt sdružuje podnikatele
a spotřebitele se zájmem o odpovědné pod-

nikání a život. Sustainable Fashion Day nabízí program pro širokou veřejnost – přednášky, workshopy a experience zone, kde si
účastníci mohou osahat, nakoupit a vyzkoušet udržitelnou módu, organickou kosmetiku a zapojit se do různých aktivit.
Sustainable Fashion Day založila Kamila Boudová, přední česká odbornice na udržitelnou
módu a módní obchod. Boudová působí jako
lektorka předmětu Product Developement
a Sustainable Fashion na vysoké škole módního obchodu Mod‘spe v Paříži a v Čechách vede online semináře o podnikání a udržitelné
módě pod názvem Moyomi. Mezi prodejci,
kteří na této akci nabízeli své výtvory, byli Novadiva, Prostě Prim, Startas CZ, S.polu, L’ubica Skalská slow-fashion, Teabag, Naturvéda,
Recycle with love, papidu, Tuki Tuki, Chriss Pola, Šperkařka Marie Bernotová, Fashion Revolution, LUCI, Metráž, NILAliving, Fresh Labels, Hana Frišonsová a další.
(sf)

Německo

UPCYKLACE STARÝCH KOŠIL
Berlín – Německý výrobce košil Eterna a charitativní organizace Vergissmeinnicht uvedli
společnou akci upcyklace starých košil a halenek, která trvala od 15. února do 15. března.
Upcyklace je proces přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných produktů v nové materiály či produkty lepší kvality,
aby se nezatěžovalo životní prostředí. Firma nabídla svým zákazníkům možnost vrá-

tit do čtyř berlínských obchodů staré košile
a halenky a poskytla jim za to prémii ve výši
10 EUR na nákup nového výrobku. Poskytnutím vyřazeného zboží pro upcyklaci neskončily košile a halenky v popelnici ani

Praha – Firma
Adidas uvedla na
trh vylepšený
ikonický model
Superstar Boost
pro běžné nošení, který zaujme
na první pohled
detaily – metalickými šněrovadly, charakteristickými proužky a etiketou na jazyku
v platinové barvě.
Nový model spojuje nejmodernější technologie
s moderním designem. Mezipodešev Boost
zaručuje pohodlí pro nošení stejně jako konstrukce Primeknit, která se přizpůsobí noze
jako ponožka. Nezaměnitelná pryžová obsázka podtrhuje dynamický vzhled. Obuv je k dostání od 10. března za 149,95 EUR v originálních obchodech Adidas, v e-shopu a ve vybraných obchodech.
(js)

v textilním kontejneru, ale na gauči. Ze starých košil a halenek totiž ušili mladí nadšenci zdarma povlaky na polštáře, které v rámci mediální akce firma Eterna nabízela ve
svých značkových prodejnách. Příjem z prodeje upcyklovaných produktů plynul do sociálních projektů a potřebným lidem. Podle
Anji Bauer z charitativní organizace Vergissmeinnicht spotřebuje každý obyvatel
Německa zhruba 14 kg oblečení ročně.
Firma Eterna zvýšila za rok 2016 tržby
o 4,2 % na 106,7 mil. EUR.
(js)
inzerce

Foto Adidas

Praha – O víkendu s datem 18. až 19. března se v Praze na Náměstí Václava Havla konal již po sedmé Dyzajn market.Je to ýběrová prodejní výstava autorské tvorby, které
se účastnilo přes 200 českých i zahraničních designérů. Vstup byl bezbariérový
a zdarma.
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Český úspěch na International Fashion Showcase

THERE IS ONLY YOU
Londýn – Česká výstava mladých módních
designérů v Londýně organizovaná Českým centrem Londýn ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou (UMPRUM) již podruhé obsadila přední příčky
na prestižní mezinárodní přehlídce International Fashion Showcase (IFS), která se
konala v Londýně v druhém polovině února jako doprovodná akce světoznámého
London Fashion Week.
Česká republika dostala za výstavu There Is
Only You zvláštní zmínku odborné poroty
v čele s přední módní kritičkou Sarah Mower, která píše i pro US Vogue. Kateřina Plamitzerová, jedna z vystavujících designérů,
byla též nominována na cenu pro Nejlepšího
designéra. Kromě České republiky se letoš-

Senát Parlamentu
České republiky

NĚCO PRO
VÁS, DÁMY!
Praha – V Trčkovské galerii v Praze se
28. února 2017 konala vernisáž výstavy
Něco pro vás, dámy! Veřejnosti je přístupná od 2. března do 30.dubna ve Výstavní
síni Senátu Parlamentu České republiky.

Výstava má co nabídnout nejen dámám, ale
i pánům. Mezi vystavujícími předměty jsou k vidění nejen kloboukové skvosty od JUDr. Marie
Mazánkové (v minulosti jsme s ní publikovali
rozhovor), ale také dílo Miloslava Tomance
a Jiřího Tomance, které nabízí spony na opasky, šperky pro pány i dámy aj.
Marie Mazánková má nadevše ráda tvary
klobouků, které připomínají dobu 30. let. Její
tvorba zahrnuje jak šité klobouky z metráže,
tak klobouky tvarované z plsti či sisalu.
Jiří Tomanec je vyučen v oboru kuchař. Pokud
jde o šperky, je to autodidakt. Od roku 1978
se zabývá šperky a bytovými doplňky. Vášeň
pro technologie ho přivedla k materiálům, jako je dřevo, kost, rohovina, kámen, polodrahokamy, sklo, keramika, obecné i drahé kovy.
V poslední době nejčastěji pracuje s bronzem, titanem a porcelánem.
Miloslav Tomanec je vyučený zámečník. Co
se týče práce se šperky patří k talentovaným
samoukům. Materiály jako kámen, kost
a v neposlední řadě dřevo jsou pro něho známé a rád se v nich vyjadřuje.
(sf)

6

Foto: Michaela
Karásek Čejková

Kateřina Plamitzerová

ního ročníku IFS zúčastnilo 26 zemí, kupříkladu Guatemala, Tchaj-wan či Polsko. Hlavní
cenu – Country Award – získala za instalaci
The Indian Pastoralists Indie, která okouzlila
porotu svým konceptem propojujícím současnou módu a indické pastevectví.
Přehlídka International Fashion Showcase je
pořádána každoročně ve spolupráci s Britskou radou a British Fashion Council (BFC).
Výstava s názvem There Is Only You, kterou
pořádá České centrum v Londýně spolu
s UMPRUM, představuje nejaktuálnější
tvorbu pěti talentovaných designerů – Michaely Čapkové, Filipa Hiekeho, Terezy Rosálie Kladošové, Terezy Ledvinové a Kateřiny
Plamitzerové. Česká republika se díky Českému centru Londýn této výstavy účastní již
počtvrté.
(UMPRUM)

Módní branže v Německu

MÍRNÉ ZVÝŠENÍ CEN
Berlín – Německý statistický úřad zveřejnil v únoru mírné zvýšení cen za rok
2016. Ceny v textilním a oděvním maloobchodě vzrostly v průměru podobně jako
celkové indexy maloobchodních cen, které
pozitivně ovlivnil pokles cen za energie.
Ceny bytových textilií se však zvýšily. Výsledky vycházejí z měsíčních šetření cen
za identické zboží v obchodech za účasti
cca 600 examinátorů.
Podle údajů spolkového statistického úřadu
vzrostl index maloobchodních cen následovně: v obchodech s oděvy vzrostl průměrně od
roku 2015 do roku 2016 ze 105,9 na
106,5 (+0,6 %), v obchodě s textilem (bytový
textil, metráž apod.) se zvýšil ze 109,5 na
112,5 (+2,7 %). V obchodě s obuví byl zjištěn
nárůst ze 106,8 na 107,3 (+0,5 %). V obchodě s obuví se zvýšil ze 106,8 na 107,3
(+0,5 %) a v obchodě s koženou galanterií naopak index klesl ze 107,7 na 107,5 (-0,2 %).
Pro srovnání se celkové maloobchodní ceny
za stejné období zvýšily ze 105,9 na 106,4
(+0,5 %). Co se týká indexu spotřebitelských
cen, byly porovnány maloobchodní ceny se

Foto Pixabay

skutečnými průměrnými výdaji domácností za
jednotlivé zboží. Za oděvy se průměrná roční
hodnota indexu spotřebitelských cen zvýšila ze
105,8 na 106,1 (+0,3 %) a u bytových textilií
ze 107,7 na 109,4 (+1,6 %). Ceny obuvi se
zvýšily ze 106,7 na 107,4 (+0,7 %). Pro
srovnání: celková životní úroveň za stejné období podražila o 0,5 % ze 106,9 na 107,4.

Indexy maloobchodních a spotřebitelských cen za rok 2016
v Německu (výchozí rok 2010 = 100)
2014

2015

2016

Index maloobchodních cen celkem

105,8

105,9

106,4

z toho připadá na oblečení
textil
obuv
kožené zboží/zavazadla

105,4
107,7
105,5
106,7

105,9
109,5
106,8
107,7

106,5
112,5
107,3
107,5

Index spotřebitelských cen celkem

106,6

106,9

107,4

z toho připadá na oblečení
bytový textil
obuv

105,3
105,9
105,5

105,8
107,7
106,7

106,1
109,4
107,4

Zdroj: Spolkový statistický úřad (stav: leden 2017)
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Trendy dámské módy pro léto 2017

SPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH
STYLŮ A PRVKŮ
js Praha – Letní móda se vyznačuje hravostí, dekorativností, spojováním protikladů, inspirací ze sportswearu a streetwearu a kombinováním různých stylů do
eklektického vzhledu. Vše přitom působí
čistě, úhledně, nenuceně, výrazně a zajímavě. Záběr kolekcí je ohromný, dosahuje
od dívčího bohémského vzhledu přes klasické modely v moderním pojetí až po všudypřítomný směr athleisure.

Pánská a dámská móda se stále víc sbližuje
a jednotlivé součásti ošacení se vzájemně mísí
do unisex vzhledu. Příkladem jsou aktuální bluzony a kalhoty s květinovými tisky. Vedle barevně pestrých námětů jako je styl hippies a etno
bude dalším velkým módním heslem garde-

Gestuz

ning (zahradničení). Květinové potisky se objevují téměř všude. Jak v dámské, tak pánské
módě propůjčují květinové vzory outfitu nádherné barvy a švih. Osobitý vzhled pak navozují
směsice těchto fantazijních a extrovertních
stylů s puristickými jednobarevnými oděvními
součástmi a jednoduchou siluetou. Mnozí návrháři také zohledňuje sociální a ekologické
hledisko. Recyklují nebo znovu zpracovávají
staré oblečení a staré vintage doplňky znovu
zapojují do módy ať už formou patchworku nebo doplňky v háčkovaném vzhledu či makramé.
Škála barev se inspiruje přírodními živly – vodou, ohněm, zemí a vzduchem. Jsou to tedy
odstíny modré od klasické denimové po lápisovou i svěží světlou modrou, svítívá oranžovočervená, teplá žlutá, korálová, písková, sytá
trávová zelená a vavřínová.

KALHOTY
Letní kalhoty se představují v celé škále módních barev.
Vedle jednobarevných modelů se hodně objevují kalhoty
s nápadnými květinovými vzory jako reminiscence na
70. léta. Také etnické vzory jsou stále v trendu. Skinny
modely vyniknou v autentickém obnošeném vzhledu v letních barvách. Nabídku doplňují vzdušné široké kalhoty
a la Marlene, pohodlné mrkvové tvary a culottes ze splývavých materiálů v nových délkách. Joggingové kalhoty
a šortky se interpretují v bílé a zlaté s listovými potisky
a kovově lesklými ornamentálními vzory.

Airfield

Oui

HALENKY A TUNIKY

Alberto

8

Velmi módní jsou halenky s volány a topy
s odhalenými rameny. Sportovně laděné
proužkované košile bez límce dokonale
ladí s ležérním stylem. Aktuální jsou
i tuniky s florálními a etnickými potisky
v pestrých barvách.
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ŠATY A SUKNĚ
Pro léto jsou důležité přírodní
materiály jako je bavlna a len,
které navozují příjemný pocit pro
nošení. Na šatech a sukních se
setkávají florální dezény se
sportovními proužky, romantické
prvky zjemňují cool vzhled.
Důležité je zařadit nějaký
provokativní prvek, který rozbije
ucelený obraz. Kalhotové sukně
culottes se představují ze
splývavých materiálů v nových
délkách. Módní jsou rozšířené,
polotransparentní plisované
sukně v délce midi.

Comma

Benetton
Marc Cain

Miss Via

Only

Marc Cain
Fransa

Comma

Betty Barclay

SIMPLY
STRIPED
Oblíbené proužkové dezény jsou
spojeny s létem, vodou
a příjemným trávením volného
času. Vedle klasických
námořnických proužků se
objevují svěží interpretace,
které proužky rozdělují a znovu
sesazují jako geometrické
puzzle. Vyniknou na sukních
nebo šatech.
Sportalm

9
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Guido & Maria Kretschmer

Marc Cain

Peter Pilotto

Betty
Barclay

Riani

SOFT
ROMANCE
Romantický námět doplňují
halenky v jemné barevnosti
mátové zelené, růžové
a šedé, s motivy peříček
a vážek, s digitálními potisky
růží a kašmírskými vzory.
Proužky se harmonicky
doplňují s florálními potisky.
Celkový obraz barevně
vyznívá tón v tónu.

Sisley

Sportalm

Comma

Only

SUPER PURE
Námět, který není ani tak
módním stylem jako spíš
moderním životním
nastavením. Jeho
vyznavačky odmítají
krátkodobé trendy, chtějí
však svou osobnost
podtrhnout každodenním
cool basic oblečením,
které je zároveň moderní,
ležérní a redukované
v severském stylu.
Via Appia

10
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Trendy pánské módy léto 2017

VYTVÁŘENÍ ZAJÍMAVÝCH
KONTRASTŮ
js Praha – Hranice mezi formálním a ležérním oblečením se stále víc stírají. Spojují se různé styly a vytvářejí zajímavé kontrasty. Vzniká tak nový pěstěný a zároveň
sportovní styl, který se hodí do města, do
kanceláře i pro volný čas.

Roy Robson

Pánské letní kolekce zaujmou svěžím výrazem, příjemnými a lehkými materiály, světlou
barevností oživenou výraznými akcenty. Ve
vzorování jsou hitem proužky a drobné geometrické vzory s 3D efekty. K důležitým součástem letního šatníku patří kalhoty s pasovými záhyby, bermudy, lehká saka a bluzony. Ležérní vzhled navozují vesty, které se mohou
nosit přes košile a trička. Letní škála zahrnuje
světlé tóny od zamlžené šedé, stříbrné přes
ecru po pískovou a hnědou, oživené akcenty
oranžové, karí a kajenského pepře. Paleta zemitých tónů jako je pálená červená a hnědá
vynikne se svěžími bílými akcenty. Styl casual
a sportswear podtrhují olivová a khaki. Modrá, červená a bílá patří neodmyslitelně k letnímu námořnickému námětu.

SAKA
U polopodšívkovaných sak se špičatou
fazonkou jsou důležité jemné materiály
a žerzeje v béžových, modrých a šedých
tónech. Doplňují se sportovními vestami
a kalhotami. Štíhlá nepodšívkovaná
mladistvá saka bez ramenních vycpávek
navozují ležérní a nekomplikovaný letní
vzhled. Pro léto se nově interpretují
i kabátky v safari vzhledu, které se
zhotovují ze směsi lnu a drsnějších
tkanin. Nabízejí se i hybridy mezi sakem,
košilí a kabátkem, inspirované pracovním
ošacením.
Atelier Torino

KALHOTY

Eduard
Dressler

Alberto
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Vedle slim modelů z elastických kvalit se
objevuje jejich protipól, širší letní oprané
plátěné kalhoty slacks, chinos a casual
kalhoty s pěti kapsami. Nechybějí džíny
z autentického ring denimu v různých
opráních, od tmavé indigové po
vybělenou modrou. V nabídce jsou
jednobarevné kalhoty v letních tónech
nebo vzorované proužky i květinovými
motivy. U všech modelů jsou důležité
příjemné materiály s měkkým omakem
jako je gabardén, bavlněný tvil apod.
U slim modelů se výhradně využívají
elastické kvality kvůli pohodlí.
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KOŠILE
Kolekce košil zaujmou svěžím
vzhledem, novými barvami,
strukturními vzory, tisky, proužky
a káry. Základem jsou lehké
kvality jako jsou popelíny, fil a fily,
oxfordy a piké v různých
odstínech modré, pistáciové,
rosé a korálové. Nechybějí ani
oprané džínové košile. Ve
vzorování se uplatní celoplošné
tisky, proužky i minimalistické
dezény. Košile oživují barevně
kontrastní knoflíky a dírky.
Eduard Dressler

Tom
Tailor

Roy Robson

PLETENINY

Brax

V kolekcích se na jedné straně objevují jemné
pleteniny připomínající omakem kašmír, na
druhé straně hrubě pletené svetry z bavlny
a lnu. Módní jsou pulovry se špičatým
výstřihem, měkké a lehounké kardigany ve
vzhledu saka, příčně pruhované svetry
v bretonském stylu, letní pólokošile ve svěží
barevnosti a sportovní mikiny. Svetry
a kardigany ozvláštňují námořnické motivy
jako jsou kotvy, aranské copánky a hrubé
síťové struktury. Žerzejové pólokošile
s tkaným límcem zaujmou celoplošnými
florálními tisky nebo jemnými proužky.

Bogner

Roy Robson

SUMMER
TAILORING
Námět se inspiruje
francouzskou Riviérou. Obleky
a saka na tři knoflíky s úzkou
fazonkou s převahou světlých,
béžových, šedých a stříbrných
tónů působí pěstěným
a úhledným dojmem. Svěží
akcent vnášejí košile ve světlé
džínové modré.

Benetton

Digel

URBAN
SURFING
Sportovně laděný námět ve
výraznějších barvách
s košilovými kabátky, tričky,
pólokošilemi, plátěnými
kalhotami a bermudami se
inspiruje surfingem
a cestováním. Ve vzorování se
objevují tropické tisky, proužky
i letní kára.
Bogner
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Trendy mladé módy, džínového oblečení a streetwearu léto 2017

V ÚHLEDNÉM
I PROVOKATIVNÍM VZHLEDU
js Praha – V letních kolekcích mladé módy
se objevují oblíbené proužky, tisky v široké
škále od exotických přes florální a etnické
až ke grafickým, ale i odvážné kombinace
proužků a květinových vzorů, které zaručeně upoutají pozornost. Stále módní je
ležérní bohémský vzhled, který doplňují
nepostradatelné džíny. Hitem jsou oprané
vintage boyfriend džíny, zkrácené zvonové
kalhoty a šortky s detaily destroyed a repair zdobené pestrými pásky a záplatami.

Esprit

14

Oui

V barevnosti pro dívky převládají přírodní bílé
a kamenné šedé tóny přes světlou růžovou
a šeříkovou až k výrazné modré a námořnické modré, oživené třpytivými a metalickými
efekty, pro mladé muže převažuje černá, šedá, námořnická modrá a olivová zelená.
V džínových kolekcích se vedle skinny modelů
se zvýšeným pasem objevují zkrácené zvonové džíny, culottes, bootcut, širší splývavé tvary až po extrémně široké (oversized) tvary.
Také kabátky a bundy mohou být hodně objemné. Uplatní se i džínový vzhled od hlavy až
k patě. Oprání jsou většinou čistá, aby denim
působil ušlechtilým dojmem – na jedné straně temná indigová, na druhé straně světlá
až téměř vybělená opráním. Celkový výraz
zůstává městský a zároveň trochu provokativní. K detailům sezony patří roztřepané
kraje, a to nejen u nohavic, ale i kabátků
a topů. Čím mladistvější je vzhled, tím víc
jsou džíny různě zdobené, ať už rozmanitými
třpytivými detaily, metalickými efekty, jemnými krajkami, záplatami, výšivkami či různými
aplikacemi s motivy komiksů, motýlů a květů.
Proužkové vzory jsou reminiscencí na 70. léta a vyniknou na trendových zvonových kalhotách se zkrácenou délkou.
Trička patří k základním součástem šatníku.
V nabídce se objevují asymetrické modely
s prodlouženou délkou a množstvím tisků,
topy ve zkrácené délce, které se nosí s maxi
sukněmi. K džínům vyniknou topy jednoduchých střihů ze zářivých metalických kvalit,
ale i romantické halenky s odhalenými rameny a volány.
Ke klíčovým kombinacím v módním unisex
vzhledu patří pohodlné boyfriend nebo skinny
džíny doplněné tričkem a lehkým, často
oboustranným bluzonem nebo bomberem.
V dívčích kolekcích patří k módním hitům
skládané nebo plisované sukně, které se doplňují zkrácenými topy a usňovými bluzony.
Široké kalhoty různých délek lze nosit s čímkoli, se zkráceným topem a bundou kolem
pasu, s šifonovou halenkou nebo sportovním
kabátkem. U všech kombinací jsou důležité
půvabné směsice hravě ženských prvků, jako jsou výšivky, volány, topy s odhalenými rameny a sportovně ležérní prvky (džíny, bombery, bluzony).
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VAGABONDS
Námět cestovatelů
a světoběžníků v bohémském
stylu, inspirovaný letními
festivaly. Charakteristické jsou
směsice etnických vzorů
v decentních pastelových nebo
výrazných barvách, krajky, tisky
a výšivky, dip dye oprání
u kalhot i šatů.
Alberto

Only
Lena
Hoschek

ROMANTIC
Romantický námět
s florálními dezény, šaty
s rýšky a odhalenými
rameny. Moderní kontrast
k modelům v prádlovém
vzhledu, plisovaným sukním
a krajkovým modelům
navozují sportovní bluzony.
Jemné šifonové topy
vyniknou k džínům
a šortkám.
Tommy
Hilfiger

Set

ATHLEISURE
Trend odvozený ze
sportovního ošacení stále
přetrvává a navozuje
sportovní cool vzhled
oblečení do města. Ležérní
vzhled v tomto stylu navozují
joggingové kalhoty, kalhoty
s lampasy, trička, mikiny,
bluzony a sportovní
síťovinové detaily.
Bogner

Fransa

WILD MIX
Směsice vzorů, tisků
a nápadných barev vytváří
jedinečný osobitý eklektický
styl. Na šatech, kalhotách,
sukních a topech se setkávají
florální dezény se sportovními
proužky, romantický styl
přerušují cool prvky. Čím
divočejší kombinace, tím lepší.

Sisley

Tommy
Hilfiger

Marc Cain
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Trendy textilní galanterie pro jaro a léto 2018

DEKORATIVNOST, LESK,
TŘPYT A OPULENCE
js Praha – Heslem pro sezonu jaro a léto
2018 je Transform (transformace, změna), týkající se nových textilních materiálů, siluet, ale i textilních trhů jako takových. Základem jsou inovativní způsoby
myšlení a úhly pohledů: protiklady se vzájemně mísí a prostupují, zdánlivě nesourodé hranice obou pólů se stírají sjednocujícími prvky a mění se do komplexního trendu. Setkává se rustikálnost s technikou,
tradice s inovacemi. Společným rysem je
spojení s přírodou, chuť experimentovat
s technickými novinkami a určitá dávka
humoru a emocí.

Mezi oděvními materiály dominuje nová přirozenost s integrovanou funkčností. Výsledkem
je high tech rustikální vzhled s drsnějším povrchem. Pozornost se soustřeďuje na len, ramii, hedvábí, viskózu a bavlnu se zrnitým
omakem – s příměsí syntetických vláken se
docílí stability a zároveň lehkosti. Tisky se inspirují cizími kulturami, zejména arabskými
vlivy, kombinují se ornamentální a organické
motivy. Proužky a XXL motivy se představují
v neobvyklých proporcích až deformacích.
Metalický povrch podtrhuje technické kvality.
Textilní galanterie působí blýskavým, třpytivým až opulentním dojmem. K exkluzivitě přispívá rukodělný charakter, ať už jsou to ručně malované motivy, orientální ornamenty na
aplikacích nebo výšivkách. Knoflíky, často
inzerce

fantazijně zpracované s půvabnými detaily,
se stávají zajímavým dekorativním prvkem,
někdy až šperkem. Objevují se nejen na oděvech, ale i kabelkách a obuvi.

KRAJKY, STUHY,
APLIKACE A VÝŠIVKY
Největší poptávka je po krajkách s jemnými
vzory. Oblíbené jsou anglické výšivky a krajky

entredeux, které se vsazují mezi dvě tkaniny. Žakárské stuhy zaujmou čistým a moderním výrazem, stužky a prýmky se představují v nových směsích a kombinacích.
Velké oblibě se těší ruční výšivky, zvlášť když
se třpytí lurexovými nitěmi, lesklými korálky,
kovovými nebo duhově měňavými plastovými pajetkami. Husté korálkové výšivky kombinující perličky, plastové trubičky, kamínky
a drahokamy jsou populární ve všech možných stylech: etno, romantickém, barokním nebo rockerském.

ETIKETY, VISAČKY
A ŠTÍTKY
V nabídce jsou zastoupeny tkané etikety a visačky z konvenčních materiálů, ale i z recyklovaného polyesteru, bio bavlny až po značkové etikety na džíny z vegetabilně vyčiněné
usně. Designem a grafikou by měly být sladěné s textiliemi. Trend kolísá mezi precizní
vytříbeností a ekologickou syrovostí, od jemných tkaných etiket přes damaškové etikety
s reliéfem v kontrastu matu a lesku až po
prosté visačky z recyklovaného papíru. Ekologicky smýšlející spotřebitele potěší etikety
zhotovené z recyklovaných džínů a kávy, obsahující jako bonus semínka, které se mohou zasadit do země.

ZDRHOVADLA
A KOVOVÉ
KOMPONENTY
V nabídce jsou luxusní zdrhovadla zdobená
Swarovského křišťály, módní zdrhovadla
z leštěného kovu v nápadně lesklém vzhledu.
Díky jemného výbrusu kovových prvků vzniká
dodatečný dvoubarevný efekt, který nabízí

Zahraniční trendy

Svět textilu & obuvi

březen – duben 2017

zajímavý kontrast. S ohledem na letní tkaniny
se nabízejí i hodně lehká zdrhovadla. Pozornost upoutají zdrhovadla se zoubky v neonovém laku nebo ve tvaru květin, lebek, hvězd
apod. Ve sponách je velký výběr, v různých
velikostech a tloušťkách. Trend směřuje ke
komponentům z bledě žlutého zlata se zrcadlovým povrchem. Módní je smaltovaný kov,
kov s inkrustovanými diamanty nebo kov
s novou úpravou fake vintage.

líbeným patří přívěsky z kartáčovaného kovu. Transparentní nebo průsvitné plasty
s puklinami, mramorované kuličky se používají na náramky nebo achátové korálky
v perlovém vzhledu. Kameny jsou většinou
lesklé a broušené a mohou být záměrně nepravidelné, pokroucené. Plastová bižuterie
je ideální na plavky pro svou minimální hmotnost, maximální efekt a tím, že nevyžaduje
žádnou údržbu.

BIŽUTERNÍ
KOMPONENTY

KNOFLÍKY

Představují se s ostrými hranami, někdy až
nebezpečně vyhlížejícími, se zoubkovanými
špičkami, ve tvaru drápků z lesklého kovu,
které obklopují zářivě třpytivé kameny. K ob-

Nabídka trendových knoflíků dosahuje od
geometrické strohosti až po barokní opulentnost. Pro všechny styly jsou základem kovové smaltované nebo lakované knoflíky. Pro léto nabízejí výrobci mnoho neobvyklých efektů

transparence. Knoflíky z přírodních materiálů jako je perleť, kokosový ořech, papír nebo plachtovina vytvářejí krásné akcenty a navíc se mohou recyklovat. Nový kreativní
vzhled navozují neobvyklé kombinace jako je
rohovina, tagua (rostlinná slonovina) a dřevo
s kovem. Novinkou je kombinace tvrdého
a měkkého materiálu, například kovu a pryže
(gum-tec), zrcadlové, duhově měňavé a skleněné efekty. V paletě duhových barev se
představují hravé lakované knoflíky, polyesterové knoflíky září módními svítivými barvami.
Novinkou jsou knoflíky potažené dřevěnou dýhou, které lze prát, nebo průsvitné smaltované knoflíky. Střed kulatých knoflíků s ouškem (i pánských) zdobí drobné křišťály. Nabídku doplňují denimové knoflíky v měděných
tónech s úpravou antik.

TRENDY KNOFLÍKŮ PRO LÉTO 2018

PARADIES FLASH

CLOSE TOGETHER

WITHOUT AGE

Pestrý, třpytivý a lesklý námět s ornamentálními a florálními motivy. Charakteristické jsou výrazné barvy jako je
oceánská modrá, pralesní zelená
a různé tóny inspirované květinami.

Etnicky laděný námět ve znamení překračování hranic, spojování lidí a zemí.
Základem jsou světlé šedé a hnědé tóny, přidávají se tmavé červené tóny,
starorůžová, žlutá a tyrkysová.

Mladistvý, rebelský a individualistický
námět. Lesklý povrch se setkává s geometrickými tvary. Převažují zemitější
barvy, nádech luxusu zpříjemňuje život.

SLOW FUTURE

MODERN NOMAD

Námět vyjadřuje touhu po odpočinku
a zastavení se. Trvanlivější materiály,
kov, rafinovaný povrch vedle přirozeně
působící drsnosti. Šedé, světlé modré,
pistáciové a vanilkové tóny vyzařují klid.

Objevování minulosti pro poznávání budoucnosti. Přirozené materiály s oživeným povrchem hrají stejně důležitou
roli jako matně lesklý, dokonale působící povrch. Vrací se kamuflážové vzory.

EAST MEETS
WEST
Nově pojatý vintage look s inspirací
v západních a východních kulturách
splývá do odvážné geometrie. Oživený
povrch, tlumená barevnost modré
a červené, šafránové a zázvorové.

inzerce

Ilustrační foto z veletrhů Munich Fabric Start, Premiere Vision a Milano Unica / Knoflíky: Knopf & Knopf

Firma Knopf & Knopf představila šest trendových námětů pro dámskou a pánskou módu pro léto 2018.
Vedle knoflíků nabízí různé uzávěry jako karabinky, spony, přezky, etikety a visačky.
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Sportovní ošacení 2017

AUTENTIČNOST,
POHODLÍ A LEHKOST
js Praha – Nejdůležitějším evropským veletrhem pro sportovní branži je ISPO, který se koná jednou ročně v Mnichově.
Letošní ročník se soustředil na dva trendy – digitalizaci
a ženy ve sportu – a přinesl významné impulsy jak pro výrobu, tak obchod. Oblasti vybavení pro outdoor se věnuje specializovaný veletrh Outdoor ve Friedrichshafenu.
Oba veletrhy potvrdily, jak se hranice mezi jednotlivými
sportovními segmenty stále více stírají. Kromě extrémních sportů, které vyžadují speciální oblečení, se vyžaduje
víceúčelovost použití. Kabátky, bundy, trička a kalhoty se
vyznačují ještě větší lehkostí a prodyšností. V trendu je
funkční kabátek splňující zároveň i ekologické požadavky, který lze využít pro jakoukoli sportovní aktivitu,
cestování nebo na běžné nošení.

Loeffler

OUTDOOR
Poptávka po outdoorovém oblečení stále
roste, protože si stále víc spotřebitelů uvědomuje důležitost zdraví a pohybu v přírodě.
Na druhou stranu se také víc zohledňuje
ohleduplnost výroby i spotřeby vůči životnímu prostředí. Stále více výrobců si to uvědomuje a nabízí kolekce z ekologických, recyklovaných, přírodních a biologicky odbouratelných materiálů. Využívají se různé směsi z high tech materiálů a přírodních vláken.
Příkladem jsou high tech tkaniny s příměsí
biobavlny a voskovaný povrch nebo merinová vlna s eukalyptovými vlákny.
Některé firmy využívají na vrchové materiály
recyklovaný polyamid, některé se zase vyhýbají použití sloučenin PFC (fluorkarbonů)
a využívají jiné voděodolné technologie. Několik outdoorových značek jako např. Fjällräven, Paramo a Arys mají celou kolekci

18

funkčního voděodolného oblečení, které
PFC vůbec neobsahuje.
Firma Gore představila nový materiál GoreTex Active s technologií ShakeDry. Díky této
technologii nemusí mít oděv svrchní materiál, produkt patří k těm nejlehčím a nejprodyšnějším vůbec. Voda odperlí z povrchu,
stačí lehce oklepat a suchý kabátek sbalit do
malého balíčku. Tuto technologii už ve svých
kolekcích využívají firmy jako Mammut, Dynafit, Löffler, The North Face a další.
Firma Vaude využívá speciální proces pro
barvení fleecových kabátků a vest Rienza,
které lze nosit jako hřejivou vrstvu k outdoorovému kabátku do deště nebo pro běžný
den. Při tzv. yarn dyeing jsou barevné pigmenty vpracovány do polyesteru během
předení, čímž se oproti běžnému způsobu
barvení ušetří až 50 l na jednu bundu a navíc vytvoří jedinečný melanžový vzhled. Ekologická značka Ternua získala cenu ISPO

Award za kabátek Craddle zhotovený ze
dvou vrstev recyklovaného polyesteru
s funkční membránou a podšívkou z recyklovaných PET lahví. Odolává dešti, větru
a hřeje díky izolaci Pearl Eco.
K nejekologičtějším výrobkům představeným na veletrhu ISPO patří bunda OutDry
Extreme Eco Down firmy Columbia Sportswear, zhotovená z 23 recyklovaných PET
lahví, pouze v bílé barvě, aby se zabránilo
zbytečné spotřebě vody při barvení (90 l na
kabátek).
Švédská firma Houdini se soustředila na
volnost pohybu. Kolekce Made to Move využívá hodně recyklovaných materiálů
u funkčního prádla, fleecových mikin až po
membránové kabátky.
Hitem aktuální triatlonové kolekce firmy
Zoot je nový Ultra Tri Aero Skinsuit s UV
ochranou 50+. Vyznačuje se aerodynamickým designem a delšími rukávy. Speciální

Zahraniční trendy

Svět textilu & obuvi

březen – duben 2017

Vaude

Ternua
Craddle

Z veletrhu ISPO v Mnichově

Columbia
Sportswear

Maier Sports

výztuha na hýždích umožňuje při jízdě na kole komfort pro sezení a nevadí při běhu. Nová produktová linie Bergtagen firmy Fjällräven určená pro horskou turistiku spojuje recyklované a vysoce funkční materiály. Kabátek a kalhoty z materiálů eco shell jsou
vodotěsné, prodyšné a díky výztužím z Corylonu na bázi aramidu mají dlouhou životnost. Střih kabátku je přiléhavý a přesto nabízí místo pro dodatečnou vrstvu oblečení.
Zimní lehkou a snadno komprimovatelnou
bundu Keb Lite Paddad Jacket z recyklovaného polyamidu se syntetickou výplní lze nosit separátně nebo jako dodatečnou izolační
vrstvu pod shell kabátkem. Cenu ISPO
Award získal legendární zimní kabátek Keb
Expedition Down Jacket.
Švédská firma Craft se ve své sérii oblíbeného běžeckého oblečení Brilliant 2.0 zaměřila na zářivé barvy a reflexní prvky, které
i v pošmourných dnech zaručují vynikající vi-

Fjallraven
Bergtagen

Gore-Tex Surround

ditelnost a bezpečnost. Kabátek je lehký,
prodyšný a větru odolný, ergonomický střih
a elastické vsadky zaručují volnost pohybu.
K odvětrávání napomáhají síťovinové vsadky
pod pažím a na zádech. Při mírném počasí
lze Brilliant 2.0 Thermal Wind Top nosit
i bez kabátku. Mikina Smooth Hood s melanžovým efektem se díky měkkému funčknímu materiálu a bezešvému zpracování může nosit při sportování, po lyžování nebo pro
běžný den.
Firma Maier Sports nabízí kombinovatené
oblečení pro cyklisty a turisty. Příkladem je
fleecová košile a oboustranná vesta Tour
Wind Reverse. Jedna strana vesty v nápadné signální barvě má reflexní logo na zádech. Dobrou viditelnost ve tmě nabízí také
rychleschnoucí cyklistické tričko s integrovanými reflexními vlákny. Novinkou je bunda
Metro, která chrání proti větru a dešti, je
lehounká, prodyšná a lze ji snadno složit do

Craft Brilliant

malého balíčku. Kalhoty
se nabízejí v různých délkách, jejich robustní, lehce povoskovaný materiál je vhodný pro volný
čas a cestování.
Firma Löffler se soutředí na vysokou kvalitu
materiálů, špičkové technologie, jako jsou
Windstopper, bezešvou technologii zpracování pletenin hotBond a různé střihy pro
různé cílové skupiny. U dámských modelů
klade důraz na ženskost. Trička jsou zhotovena z přírodních materiálů s příměsí merinové vlny. Revoluční technologie Windstopper Superlite se využívá nejen u kabátků,
ale i pletenin. Např. mikina Hoody zahřeje
stejně jako tričko s bundou a přitom je
o 35 % lehčí.
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Paramo

Loeffler

LYŽAŘSKÉ SPORTY
Křiklavé neonové barvy a divoké tisky v lyžařském oblečení jsou passé. Pro zimu
2017/18 jsou v trendu přírodní, zemité nebo tlumené barvy tón v tónu. V prémiových
kolekcích se objevuje hodně černé, jako akcent žlutá, oranžová, růžová nebo zelená.
Nové kolekce nabízejí rozsáhlou ochranu
proti přílišnému teplu, silnému chladu, před
větrem, bouřkou a nabízejí ještě větší volnost pohybu. Nové materiály jsou funkční,
roztažné do všech směrů, přidávají se laserem vyřezané otvory pro odvětrávání při pohybu. Využívají se i různé příze a materiály na
určitých tělesných partiích, podle toho, zda
je potřeba rychle odvést teplo a vlhkost nebo
naopak teplo udržet. Kombinují se například
panely windstopper na přední straně s bezešvou úpletovou zónou na rukávech a zádech,
trojvrstvé zóny s dvouvrstvými péřovými zónami, peří vpracované do syntetického vatování, aby cíleně zajistilo teplo. Hybridní oblečení tohoto typu pro lyžaře a freeridery je
prodyšné, chladivé a odvádí vlhkost na zádech a v podpaží, na hrudi a v oblasti ledvin
hřeje a chrání ramena.
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Head

Columbia
Sportswear

Firma Head Sportswear nabízí lyžařské bundy
s technologií EXOphase, která byla vyvinuta
speciálně pro sjezdové lyžování. Tři rozdílné
vrstvy se spojují do funkční jednotky a zaručují
regulaci a odvod vlhkosti pod pažemi nebo na
zádech, zatímco místa citlivá na chlad zůstávají v teple. Freeridová značka Picture Organic Clothing využila technologii ProKnit
a předvedla jako první na světě lyžařskou
a snowboardovou bundu s rozmanitou tloušťkou na základě tzv. boddy mappingu (technologie zohledňující různé klimazóny těla). Kabátek z polyesterové příze zpracovaný jako pulovr je laminovaný a kromě roztažnosti nabízí
prodyšnost, pohodlí, odolnost proti vlhkosti
a opotřebení.
Tkaninu, jejíž vlákna jsou povrstvena hliníkem
a odrážejí teplo, představila firma Berghaus
pod názvem ReflectMesh. Značka PrimaLoft
zas vystavovala materiál ThermoPlume z vodoodpudivých vláken PrimaLoft ve formě
drobných hedvábně vláknitých chomáčků, které na omak i vzhledově připomínají husí peří
a jsou eticky korektní syntetickou alternativou.
Firma Maier Sports představila novou zimní
kolekci Crossover Ski jak pro lyžování, tak i jiné zimní sportovní aktivity. Finská firma Halti

spojuje ve svých kolekcích styl, funkčnost,
čistý severský design, robustní materiály,
ekologii a inspiraci přírodou. Lyžařská kolekce Legenda zahrnuje kabátky a kalhoty s inovativními detaily, je zhotovena z prodyšného
a vodoodpudivého vrchového materiálu roztažného do všech čtyř stran bez PFC.
Lyžařské bundy firmy Paramo kombinují technologii Nikwax Analogy odvádějící vlhkost
s efektivním odvětráváním a mnoha dalšími
detaily, jako jsou spirálové rukávy pro větší
volnost pohybu, výztuhy z materiálu Dyneema
zabraňující otěru na kritických místech apod.
Nové lyžařské oblečení od firmy Columbia
Sportswear zahrnuje bundu OutDry Ex Diamond Down Insulated Jacket, která chrání
proti jakémukoli počasí a udržuje tělo v suchu a teple, a kalhoty Jump Off Cargo ze
strečového materiálu s vodotěsnou membránou Omni-Tech.
Funkční prádlo Intensity představila švédská
firma Craft pro zimu. Tenčí prádlo ze 100%
polyesteru je vhodné pro intenzivní aktivity
při mírných až chladných teplotách. Chladí
při aktivitě a hřeje při odpočinkových pauzách, bezešvé zpracování zvyšuje komfort
nošení.
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NOVÉ TRENDY
VE FITNESS
Segment Zdraví a fitness se stále víc rozrůstá. Letošní veletrh ISPO se zaměřil na ženy
a jejich sportovní aktivity s nabídkou vhodného oblečení. Posilování už patří k běžným aktivitám žen, chtějí být fit a mít sportovní vypracovanou postavu. Pokud jde o posilování,
patří k tomu také Crossfit – cvičební program kombinující prvky atletiky, gymnastiky
a olympijského vzpírání. Zvyšuje sílu, svalovou vytrvalost, kondici, tvaruje postavu a buduje svalovou hmotu. Výrazně jemnější je nový trend boutique-fitness, který přišel z USA
a soustředí se na cvičení u baletní tyče v malých skupinách v hezkém prostředí. Cvičení
zaručuje štíhlou a žensky tvarovanou postavu. Stále oblíbená je jóga.
Na oblečení pro jógu se specializuje americká firma Prana. Funkční a stylová kolekce
pro jógu zahrnuje šortky, legíny s pestrými
potisky nebo pohodlně střižené kalhoty a rafinovaně střižené topy pro ženy i muže. Nová
kolekce Fusionwear firmy Arys se vyznačuje
prostým designem, funkčností a čistým nadčasovým vzhledem.

Prana Yoga

Prana Yoga

Peak Performance

Arys
Foto: Messe München, Messe Friedrichshafen a archiv firem
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Dachstein

Sportovní obuv 2017

VÍCEFUNKČNOST
S MÓDNÍM DESIGNEM
js Praha – Poptávka po pohodlné, lehké
a multifunkční outdoorové obuvi stále roste. Jak potvrdily sportovní veletrhy Outdoor
ve Friedrichshafenu a ISPO v Mnichově, je
to trend s velkým potenciálem. Spotřebitelé
stále víc vyhledávají lehkou sportovní obuv,
kterou mohou využít pro různé aktivity v přírodě i na běžné nošení ve městě. Dalším
trendem, který stále víc upřednostňují mladí, ekologicky uvědomělí spotřebitelé je požadavek na výrobu ohleduplnou k životnímu
prostředí. Oba trendy výrobci ve své nabídce stále více respektují a přicházejí se sofistikovanými produkty, z nichž řada získala
ocenění na obou veletrzích.

Zajímavou novinku představila firma Adidas,
která se hodně angažuje v ochraně životního
prostředí. Představila prototyp obuvi, která
sestává z plně biologicky odbouratelného
biopolymeru nazvaného Bio Steel, který je
o 15 % lehčí než dosavadní syntetická vlákna. Kdy se model dostane na trh, není zatím
známo. K ekologickým produktům přispěla
i firma Berg Outdoor s robustními, pružnými
a vodoodpudivými sneakery z vlny Burel.
Jsou ekologické a recyklovatelné od pryžové
podešve až po šněrovadlo.
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MULTIFUNKČNÍ
TREKOVÁ OBUV
Firma Scarpa získala cenu ISPO Product of
the Year za holeňovou obuv Ribelle Tech spojující maximální pohodlí, nepatrnou hmotnost
a trvanlivost. Hodí se pro celoroční využití od
trekkingu po horolezectví.
Víceúčelová obuv Moab FST firmy Merrel se
vyznačuje mladistvým designem a pohodlím
pro nošení. Je vhodná pro chůzi ve městě
i pro neschůdný terén.
Approach obuv Pro GTX, kterou firma Lowa
vyvinula ve spolupráci s horolezcem Luisem
Stitzingerem, získala cenu Industry Award.
Je vybavena rychlým šněrovacím systémem,
který umožňuje individuální přizpůsobení různým druhům terénu, tuhá podešev umožňuje i lezení po skalách.
Firma Dachstein rozšířila nabídku trekové
obuvi Super Leggera z mimořádně pružného
a robustního úpletu o nové barvy a nízkou variantu. Tato obuv se dokonale přizpůsobí noze jako ponožka, díky membráně DryDS je
vodotěsná a prodyšná. V souladu s principem přirozené chůze vyvinul Dachstein podešev Vibram Motionflex, která je robustní
a vhodná pro turistiku až do středně vysokých hor a podporuje přirozené odvalování.

Módním hitem kolekce je model Skylite. Díky
speciálnímu povrstvení Thermocolor se zapracovanými speciálními pigmenty se barva
svršků mění podle teploty nohy a vnějšího
prostředí do tmavších nebo světlejších tónů.
Výsledkem je speciální proměnlivý a zcela
unikátní efekt.
V kolekci Trailhead firmy Keen se objevil nový model Targhee EXP WP. Nabízí vynikající
padnutí, dlouhou životnost, pohodlí, kombinuje vlastnosti legendárního originálu s moderním designem, robustním a rafinovaným
zároveň. Svršek je zhotoven z odolného syntetického materiálu a mesh s integrovanou
prodyšnou a vodoodpudivou membránou
Keen.Dry. Model Galleo Mid WP je pohorka

On Cloudflow
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Skechers

Adidas PureBoost

Salomon
Sense
proMax
Dachstein
Skylite

Merell

Scarpa
Ribelle Tech

Columbia
Canuk

Keen Galleo

Dachstein SuperLeggera

z voděodolné nubukové usně spojující pečlivé
zpracování, funkčnost a klasický vzhled. Nastříkaná polyuretanová podešev nabízí pružnost a tlumení, anatomicky tvarovaná stélka se zabudovaným patním polštářkem nabízí vysoké pohodlí pro nošení.

BĚŽECKÁ OBUV
Běh se těší velké oblibě, ať už ve městě nebo
v přírodě (trailrunning). Výrobci se předhánějí v nabídce funkčnosti, materiálů a designu. Firma ON představila běžeckou obuv
Cloudflash, za kterou získala ocenění veletrhu ISPO Product of the Year. Má speciálně
profilovanou podešev a inovativní hybridní
vložku, která nabízí mimořádné pohodlí a dokonale stabilizuje patu. Navíc získala cenu
ISPO Award Gold Winner za další model běžecké obuvi Cloudflow. Pěna Zero-Gravity na
modelu Cloudflow tlumí každý krok a speedboard v mezipodešvi podporuje přirozené odvalování.
Firma Dynafit předvedla novou obuv Alpine
Pro pro trailrunning, která váží méně než
300 g a díky zesíleným pryžovým podešvím

Berg

Hanwag Aotea

EVA poskytuje potřebnou stabilitu i dynamický pohyb po nerovném povrchu.
Lehkou obuv Ultra Flex Mid GTX pro rychlý
pohyb v horském terénu nabízela také firma
Salewa.
Firma Arc’teryx představila novou linii Norvan VT pro railrunning – robustní obuv s variabilním šněrováním, které se při změně
rychlého běhu na rovném povrchu změní jedním hmatem na modus zdolávání skalnatého
terénu. Systém opory sestává z materiálu
povrstveného polyuretanem, který svírá
přední část nohy. Uvnitř jsou tři integrované
tkané prvky pro dodatečnou oporu a rozdělení tahu po celé podešvi. Podešve kombinují
měkký Vibram Idrogripp v oblasti prstů a robustní protiskluzový Megagrip na zbytku podešve.
Nová lehká obuv Sense Pro Max s technologií
Vibe firmy Salomon byla vytvořena pro trailrunning na lehčích trasách. Mezipodešev je
zkombinovaná z více materiálů, které tlumí
nárazy a předcházejí únavě. Svršek je zhotovený z 3D strečového meshe, vnější podešev
zajišťuje s pomocí Wet Traction Contagrip
stabilitu na různých typech terénů. Trailový
model Sense Ride s důkladným odpružením
pro dlouhé běhy obsahuje inovativní technologii Vibe v mezipodešvi, která tlumí nárazy
a redukuje únavu svalů. Získal ocenění ISPO
Award Winner. Model Speedcross 4 Nocturne je navíc vybaven reflexními prvky.
Pro terénní běh v zimě je určena lehká trailová obuv Caldorado II OutDry Extreme, která je
součástí kolekce Columbia Montrail. V mezipodešvi je použito odpružení FluidFoam, celopryžová vnější podešev s vícesměnnými výstupky a ochranou TrailShield zajistí stabilitu
a spolehlivou trakci na nerovném terénu.

Úpletová běžecká obuv si díky své lehkosti
a zvýšené pružnosti získává stále větší oblibu. Objevuje se v kolekcích firem, jako je Adidas (model Pure Boost), Skechers a dalších.
K módnímu vzhledu přispívají barevné akcenty, melanže a nové struktury.

ZIMNÍ
OUTDOOROVÁ OBUV
Firma Columbia představila ve spolupráci se
společností Michelin pánskou zimní obuv pro
extrémní podmínky – Canuk Titanium OmniHeat OutDry Extreme s exkluzivní podešví
Michelin Ice Control, jejíž robustní profil zaručuje jedinečnou přilnavost na zledovatělém
povrchu. Firma na této obuvi poprvé zkombinovala čtyři technologie: OutDry Extreme,
Omni-Heat Reflective, mezipodešev Techlite
a novou podešev Michelin Ice Control inspirovanou robustními a osvědčenými zimními
pneumatikami Agilis Alpin. Technologie Omni
Heat Reflective v podšívce hřeje i při ledově
chladných dnech.
Také firma Hanwag ve spolupráci s Michelinem představila novou technologii podešví
Michelin V-Rough, kterou použila na třech
nových modelech zimní holeňové obuvi. Je
mimořádné otěruvzdorná a odolná až do
-30 °C. Nové modely Anvik, Aotea a Moapa,
hybridy mezi obuví pro extrémní outdoorové
aktivity a ležérní městskou obuví, jsou určeny
pro dlouhé zimní procházky v přírodě i ve
městě. Podešve kombinují profilový design
se speciálně vyvinutou pryžovou směsí.
Multifunkční dámská obuv Aotea GTX z nubuku spojuje funkčnost a design. Měkce konstruovaná podešev podporuje dobrou trakci
a zajišťuje přilnavost.
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Představujeme designéry

SANDRA MARKOVÁ
Praha – Pokračujeme v našem seriálu, ve
kterém představujeme návrháře a designéry z České republiky i ze zahraničí. Tentokrát vám představujeme Sandru Markovou, která žije a tvoří na Praze-západ.

Jak jste se dostala ke své profesi a co
bylo nejtěžší na vašich začátcích?
Svou profesi jsem studovala od svých patnácti let a už jako malá jsem si hrála na designérku. Vlastně je to má vysněná práce.
Nejtěžší začátek přišel po škole. Módní návrhářství jsem studovala osm let. Po ukončení studií přišla chvíle, kdy se člověk musel
postavit na vlastní nohy a svou prací se dostat do povědomí veřejnosti. Samozřejmě,
tato cesta je běh na dlouhou trať. Nikdy nekončí, stále je co vylepšovat a možnost
kam růst.
Na co se ve své tvorbě specializujete
a proč?
Já se ve své tvorbě specializuji na módu
pro ženy, převážně pak společenské a svatební šaty. Důvodů je hned několik. Pro mě
je zde největší prostor pro kreativitu a fan-
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tazii. Miluji práci s krajkou, jemnými materiály, ale především moc ráda ženám
umožnuji to, aby se cítily v mých šatech jedinečně. V dnešní době, kdy se honosné
roby nosí pouze na speciální akce, jako
jsou plesy, společenské večírky, svatby, mě
velice těší, když si ženy pro svůj výjimečný

den vyberou právě mé šaty. Jsem tak trochu součástí jejich neobyčejných okamžiků.
Co vás na vaší práci nejvíce baví?
Má úplně nejoblíbenější fáze je tvoření
a aranžovaní šatů na figuríně, kdy šaty získají
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svoji podobu. Je hezké koukat, jak se vám
rodí nějaký ten nový kousek přímo pod rukama. Moc ráda kreslím, takže miluju i tu chvíli, kdy si dám ráno kávu, zachumlám se do
deky, vezmu skicák a začnu kreslit návrhy na
papír. Ale i ta nejméně oblíbená část (dokončovací práce) má něco do sebe, jelikož víte,
že je to poslední krůček k tomu, aby šaty získaly svou finální podobu. Když pak vidíte, že
vaše práce klientce vykouzlí na rtech úsměv,
víte, že jdete tím správným směrem.

Sandra Marková

Dokážete si představit spolupráci s některým průmyslovým oděvním výrobcem?
Záleželo by na okolnostech. Přejít do masivní výroby svatebních šatů bych úplně nechtěla, ale rozšířit zaměření o každodenní
módu, doplňky a prádlo už nějakou dobu
zvažuji. Takže v tomto ohledu bych se spolupráci nebránila.
Jaké máte plány do blízké budoucnosti?
Plánů je spousta. Koncem března jsem dokončila, natočila a odfotila nové svatební kolekce.
Poté se pomalu začnou připravovat kousky pro
plesovou sezonu. Chci se pustit i do rozšíření
sortimentu o doplňky a prádlo. A v neposlední
řadě plánuji otevření nového ateliéru v Praze,
v současné době mám ateliér na Praze-západ.
Je to takový nekonečný koloběh.
Děkuji za rozhovor: Michal Korol
Fotky šatů: Klára Bartheldi
Portrétní fotografie: Martin Vítek

Narodila se roku 1989 v Praze. Už od
dětství si přála stát se módní návrhářkou. Vystudovala Střední školu oděvního návrhářství v Praze a dále pak Vyšší oděvní návrhářství. V průběhu studií
se účastnila několika soutěží pro mladé módní tvůrce. K navrhování společenských šatů tíhla už od střední školy. Nyní tvoří pod značkou Sandra
Mark. Zaměřuji se především na dámskou módu, a to konkrétně na společenské a svatební šaty. Ve svých modelech klade důraz především na dobře padnoucí střih a kvalitní materiály.
Věří, že síla je v detailech.
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Veletrhy Styl a KABO, Brno, 18.– 20. února 2017

STĚHOVÁNÍ
DO VĚTŠÍHO PAVILONU
Brno – Ruku v ruce s rostoucími tržbami
textilního, oděvního a kožedělného průmyslu České republiky se daří také veletrhům Styl a KABO. „Jsou jedinými kontraktačními veletrhy svého druhu ve
střední Evropě. Je potěšující, že letošní
únorová edice se opět rozšířila o další vystavovatele,“ uvedl generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Veletrh obuvi a koženého zboží KABO po
pěti letech „vyrostl“ z pavilonu F a přestěhoval se do prostornějšího pavilonu V.
Novinky pro sezonu podzim a zima
2017/2018 si podle odhadu organizátorů prohlédlo 5 000 odborných návštěvníků, obchodníků a nákupčích. Nechyběla
mezi nimi ani delegace 60 podnikatelů

a nákupčích v oblasti textilního a oděvního
průmyslu z Iráku a Kurdistánu.

Rekordní počet zemí
Na 49. veletrzích Styl a KABO se představily
nové kolekce textilu, oděvů, obuvi a kožené
galanterie celkem 283 (284 v únoru 2016)
vystavovatelů z rekordních 20 (12) zemí. Významně přibylo také zastoupených módních
značek, jejichž počet dosáhl 760. Přesun
veletrhu KABO do většího pavilonu V ocenili
především vystavovatelé kabelek, kteří tak získali plnohodnotnou a prostorově nijak neomezenou výstavní plochu.
Brněnské veletrhy jsou tradičně největší přehlídkou domácí produkce. Čeští výrobci se nikde jinde v takovém počtu neprezentují, tentokrát jich vystavovalo celkem 75, z toho 59 na
veletrhu Styl a 16 na veletrhu KABO. Nechy-

běla ani sekce nezávislé módy Fresh Fashion,
kde dostalo prostor šest mladých českých návrhářů. Nejvíce zahraničních vystavovatelů
přijelo z Polska, Německa a Slovenska. Zcela
poprvé se prezentovalo 49 firem, 33 na veletrhu Styl a 16 na veletrhu KABO. V Press
centru se akreditovalo 51 zástupců médií.
Stejně jako v minulých letech, i tentokrát bylo
brněnské výstaviště dějištěm jediného trendového semináře se zahraničním odborníkem
v České republice. Obchodníci, vystavovatelé
a další zájemci mohli v sobotu vyslechnout
poutavou přednášku nizozemské specialistky
Ellen Haeser o trendech dámské a pánské
módy pro podzim a zimu 2017/2018. Opět
se přednášelo přímo na mole v pavilonu P
a součástí byla komentovaná přehlídka trendových outfitů vybraných z kolekcí vystavovatelů. Součástí odborného doprovodného programu byly také dvě přednášky na téma zdravotních rizik nevhodného výběru dámského
prádla a seminář o zavádění elektronické evidence tržeb.

Vyhlášeny Osobnosti roku 2016

V průběhu veletrhů Styl a KABO udělil časopis Svět textilu & obuvi dvě ocenění Osobnost
roku. Na snímku (zleva) Jiří Česal, výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního a kožedělného
průmyslu ČR – spoluvyhlašovatel ocenění, Marta Fojtíková, držitelka ocenění Osobnost roku
z obuvnické branže, Pavel Malčík Osobnost roku z textilní a oděvní branže a Vlasta Mayerová,
tajemnice České obuvnické a kožedělné asociace – spoluvyhlašovatele soutěže. Foto: Ivana Halamová
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Při příležitosti veletrhů módy udělil odborný
časopis Svět textilu & obuvi prestižní ocenění dvěma významným osobnostem oboru.
Osobností roku 2016 v textilním a oděvním
průmyslu se stal ředitel Textilního zkušebního ústavu v Brně Pavel Malčík, který se velkou měrou zasloužil o rozvoj tuzemského
textilního zkušebnictví uznávaného u nás
i v zahraničí. Cenu pro Osobnost roku 2016
v obuvnickém průmyslu převzala ředitelka
Střední školy odborně technické ve Zlíně
Marta Fojtíková, jejíž zásluhou byl po
dvanáctileté pauze na denním studiu otevřen učební obor obuvník – více o oceněných
se dočtete na stranách 30–33 tohoto vydání Světa textilu & obuvi.
Jubilejní 50. veletrhy módy a obuvi Styl a KABO
se uskuteční v termínu od 19. do 21. srpna letošního roku.

Čísla a fakta
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Tržby textilního maloobchodu v lednu a únoru 2017

AŽ NEČEKANĚ
DOBRÝ ROZJEZD
mk Praha – Začátek letošního roku vyšel
pro tuzemský textilní maloobchod neobyčejně dobře: Jak v lednu (+5 %), tak
i v únoru (+3 %) zaznamenal slušný nárůst
oproti stejným měsícům loňského roku.

Vyplývá to z údajů, jež nám poskytují členové
test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi, který
dnes čítá přes 100 obchodníků z naší branže. Výše tržeb zveřejňujeme anonymně a vždy
v porovnání se stejným měsícem předcházejícího roku. Pokud budete mít zájem připojit se
a rozšířit tak řady našeho test-klubu, budeme
rádi. Stačí jen napsat na naši mailovou adresu: redakce@textil-obuv.cz.

Leden překvapil razantním nástupem
„V lednu se hned od začátku dobře prodávalo zimní zboží, hlavně vybavení na hory,“ napsal nám v e-mailu majitel obchodu z Plzně.
Podle jeho slov bylo na tržbách cítit, že řada
lidí dostala pod stromeček jako dárek obálku
s penězi. A tak se prý docela dobře prodávaly i dražší zimní bundy a pláště.
Dalším podnětem pro dobré tržby byly povánoční slevy. Ty sice v mnoha obchodem začaly
již koncem prosince, ale s největší prudkostí
propukly v lednu. „Ceny našeho zboží poklesly
v některých případech o 30 až 40 %, a to se
muselo projevit na zájmu našich zákazníků,“
napsala nám vedoucí obchodu z Ostravy. Podle jejích slov zákazníci čekají na slevy i s nákupem běžných druhů oblečení, jako jsou pánské
košile či džíny. „Ačkoliv slevy nejsou v tomto případě až tak vysoké, přesto se jim to vyplatí,“
dodala. Nadále dobré tržby hlásí velká obchodní centra a zejména internetový obchod. Nárůst se zde drží vysoko nad průměrem.
Nakonec první letošní měsíc skončil s nárůstem tržeb +5 % oproti stejnému měsíci loňského roku. V zájmu spravedlnosti je však

Foto Pixabay

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

Zdroj: Svět textilu & obuvi

třeba dodat, že letošní leden měl o dva pracovní dny více, než ten loňský. I tak je to ale
dobré vykročení do nového roku.

Únor to potvrdil
Také v únoru šly tržby nahoru. Stále dobře
se prodávaly zimní oděvy, jako dámské i pánské pláště, bundy, svetry a další. „Docela se
u nás projevila i probíhající plesová sezona,“

napsal nám majitel obchodu z Brna. Jeho
slova potvrdili i další obchodníci z mnoha
měst republiky. Zájem byl i o vybavení na hory pro děti, kdy se zase projevily jarní prázdniny ve školách. Nakonec tak únor skončil
s výsledkem +3 %, což je oproti loňským
+2 % zase o něco víc. Jak dopadlo celé první
čtvrtletí se dočtete v dalším vydání Světa
textilu & obuvi.

Německo

STAGNACE TRŽEB
Frankfurt – Tržby německého maloobchodu za oblečení a bytový textil v roce 2016 stagnovaly. Podle sdělení německého Obchodního
textilního svaz (BTE) činily tržby 64 mld. EUR. Růst však přesto zaznamenal internetový obchod s textilem a oděvy. BTE odhaduje, že
za rok 2016 bylo přes e–shopy prodáno o 6 % více.
Také mezinárodní řetězce jako H&M, Primark
nebo Zara zvýšily v Německu své tržby
o 1–2 %, v neposlední řadě i díky otevření nových poboček. Ztrátu naopak utrpěly středostavovské butiky a módní domy, podle BTE kolem 1–2 %. Důvodem jsou především slevové
akce, příliš velké množství zboží na trhu
a špatné načasování pro zahájení sezony. Tak

bylo například zlevněno zimní zboží už před
Vánocemi, aby se uvolnilo místo pro jarní zboží. Specializované kamenné obchody zaznamenaly také nižší návštěvnost zákazníků.
Poklesem tržeb utrpěl i německý módní průmysl, vyčíslil ztrátu o 3,8 %, protože právě
středostavovské obchody patřily k jeho hlavním odběratelům. Obchodní řetězce jako Pri-

mark nebo H&M si své zboží obstarávají
hlavně v Asii.
Lépe než výrobci módního oblečení si vedli
výrobci textilu. Tržby za textilie, zejména
technické textilie, které se využívají v lékařství, automobilovém průmyslu, letectví
a stavebnictví, stouply za rok 2016
o 2,9 %. Celkem vzrostly tržby německého
textilního a módního průmyslu (včetně obuvnického a kožedělného průmyslu) o 0,2 %
na cca 32 mld. EUR. Navzdory všem problémům se středostavovský textilní a módní
obchod dívá na rok 2017 optimisticky a doufá v mírné přírůstky tržeb.
(js)
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Obchod s džínovou módou

ZÁSADNÍ JSOU INTUICE
A ZNALOST REGIONU
Ostrava – „Prodáváme různé střihy džínů, protože každý zákazník má jinou postavu“, říká
Milan Spolník, (52), spolumajitel společnosti S Jeans s.r.o., která zastřešuje dvě kamenné prodejny a e-shop s džínovou módou. Jedna prodejna se nachází v Ostravě a druhá
v Opavě. Požádali jsme ho o rozhovor.

vačky, pátá prodávající je manželka, která je
v ostravské prodejně vedoucí a v případě potřeby pomáhám i já.
Jaké nadstandardní služby nabízíte svým
zákazníkům ve svých prodejnách?
Nevím, jestli děláme něco nadstandardně.
Ale snažíme se v momentu, kdy vejde zákazník do prodejny, věnovat mu maximální pozornost a péči v oblasti obsluhy. Pokud v nabídce nemáme určitý druh, jenž zákazník požaduje, nebo velikost, snažíme se co nejrychleji zmíněné zboží zajistit z naší druhé
prodejny nebo ze skladu dodavatele. Pokud
vznikne problém s délkou kalhot, zajišťujeme
zkrácení i na počkání. Našim věrným zákazníkům poskytujeme zajímavé slevy. Nabídku
zboží přizpůsobujeme podle nových módních
trendů s ohledem na zákazníka a region,
v němž působíme. Se svými zaměstnanci absolvujeme průběžně různá školení za podpory našich dodavatelů, abychom stále zlepšovali svůj servis a vědomosti.
Jaké zboží prodáváte a kdo jsou vaši zákazníci?

Milan Spolník
Jakým vývojem prošlo vaše podnikání do
současnosti?
Na dráhu obchodu jsem se vydal v roce
1992. Začal jsem pracovat jako obchodní
zástupce jedné české společnosti, která distribuovala v ČR a na Slovensku sportovní
značku obuvi a oblečení. V roce 1997 jsme
se společně s mojí manželkou Pavlínou rozhodli otevřít v centru Ostravy prodejnu specializovanou na džínovou módu se značkou
HIS. A tady vlastně padlo naše rozhodnutí
specializovat se na džínovinu.
Začínali jsme jako fyzické osoby, tehdejší pronajatá prodejna měla 25 m2. V roce 2002
jsme otevřeli v centru Ostravy naši druhou
prodejnu, sortiment jsme rozšířili o značky
Wrangler, Lee, Mustang. Značky jsme rozdělili
do prodejen tak, aby mezi prodejnami nebyla
přímá konkurence. V roce 2004 jsme otevřeli
další prodejnu, a to v Opavě a v roce 2006
v centru Olomouce. Spolupráci jsme navázali
ještě se značkami Soccx a Camp David.
V roce 2012 jsme založili společnost s ručením omezeným, pod názvem S Jeans s.r.o.,
kterou vlastníme s manželkou společně. Za tu
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celou dobu jsme si prošli vším – začátky, vzestupem, lepším obdobím a horším obdobím,
které vzniklo hospodářskou krizí, a následně výstavbou dalších nových nákupních center v Ostravě, Olomouci a Opavě. Tím znovu vzrostlo
konkurenční prostředí. To všechno mělo za následek úbytek zákazníků, museli jsme opustit
některé lokality a zredukovat počet prodejen na
polovinu, tedy na dvě, abychom celou situaci
zvládli a přežili. Rovněž jsme museli zredukovat
počet zaměstnanců.
Bylo to velmi složité období, které jsme
přežili díky tomu, že jsme si za ty roky vybudovali stálou klientelu zákazníku. Ti se k nám
vracejí a my se snažíme pořád mít pro ně to
zboží, které hledají. Poslední tři roky se situace stabilizovala, co se týče konkurenčního
prostředí. Navíc skončila hospodářská krize,
došlo u nás k mírnému nárůstu tržeb a začínáme pomalu přemýšlet, jak bychom se
mohli posunout dál a udělat nový krok dopředu. Není to ale jednoduché, platí dvakrát přísloví „Dvakrát měř a jednou řež.“
Současná prodejna v Ostravě má 80 m2,
opavská prodejna se rozkládá na 50 m2. Na
obou prodejnách máme celkem čtyři proda-

Specializujeme se na džínovou módu a její doplňky, tzn. základem sortimentu jsou džíny
a kalhoty, jako doplněk k těmto pak šortky,
kraťasy, bundy, košile, halenky, trika, mikiny,
svetry, opasky a jiné. Našimi zákazníky jsou
jak ženy, tak muži, ve věku 25 až 60 let, ale
nakupují u nás i mladší, ale také starší zákazníci. V současné době máme ve své nabídce
značky Wrangler a Lee, obě pocházejí z USA,
začínáme spolupracovat s mladou značkou
z Německa Street One. V opavské prodejně
okrajově nabízíme italskou módu pro ženy.
O které zboží je největší a nejmenší zájem?
Nejvíce u nás zákazníci projevují zájem o džíny. Rozdíl oproti minulosti je v tom, že se
móda neustále vyvíjí, přicházejí neustále nové módní trendy a my musíme včas a správně reagovat při nákupu zboží, abychom měli
pořád to, co zákazník požaduje. Český zákazník – převážně muž – byl v minulosti poměrně konzervativní, bál se nových trendů, reagoval na nové trendy s určitým zpožděním
a byl méně náročný. Ale lepší se to. Tak jak
postupně vyspívá naše společnost, tak se to
odráží i v oblékání. A nová mladá generace
je již jiná, vyrůstá ve svobodné zemi, nebojí
se módních trendů a nosí to, co je aktuální.
Obracejí se na vás zákazníci s prosbou
o pomoc či radu?
Ano, velice často se nám stává, že k nám přicházejí nebo se na nás obracejí zákazníci
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s něčím, co se jim nedaří sehnat. Například
konkrétní model nebo okrajovou velikost,
zkrácenou či prodlouženou délku a my jim ve
většině případu vyhovíme. Spokojenost zákazníka je pro nás utvrzením, že děláme smysluplnou práci, která nám přináší radost.
Nabízíte něco, co vaše konkurence ne?
Klademe zásadní důraz na výběr zboží, myslíme při tom na zákazníka v sounáležitosti
s módními trendy. Podstatné je i disponovat
větší škálou velikostí, což má ale vliv na větší
skladové zásoby. Konkurence je dnes opravdu obrovská, nedá se to vůbec srovnat s tím,
jaké prostředí tady bylo v 90. letech či až do
roku 2010. V posledních letech se postavila
další nová nákupní centra a objevily se na trhu nové značky, které prodávají své zboží na
obrovských plochách, všichni se předhánějí
neustálými slevami a akcemi, že někdy nad
tím zůstává rozum stát, co některé značky vymyslí na začátku nebo uprostřed sezony za
slevové akce. Podle mě se dostaly do vlastní
pasti. A o něčem to vypovídá. Konkurence
mezi městy Ostrava a Opava je daná polohou
obou měst v regionu, jsou blízko sebe, víme
o tom a snažíme se v opavské prodejně mít
takovou nabídku zboží, abychom zákazníka
přesvědčili, že u nás najde, co potřebuje.
Co děláte, když se vám nějaké zboží nedaří prodat?
To, že nějaké zboží neprodáte včas, je úplně
běžná věc, která k obchodu vždy patřila, patří a bude patřit. Neviděl jsem během svých
25 let v obchodě nikoho, kdo by nakoupil
zboží a do posledního kusu vše prodal tak,
jak potřebuje, takový člověk neexistuje. Jde
o to tuto situaci co nejvíce minimalizovat
a k tomu jsou dva recepty: Mít v sobě tu intuici a vědět, co je správné nakoupit, a co
ne, a za druhé to jsou letité zkušenosti, které získáváte jen praxí. Ale i přesto ty chyby
děláte pořád.
Co se týče rozdílu mezi městy, tak v poslední
době se ten rozdíl smazává, i v menším městě se dobře prodávají novinky a nové módní
trendy. Samozřejmě čím větší město, tím více obyvatel a větší kupní síla.
Co se týče barev, je to stejné: Při nákupu zboží jste teoreticky připraven na novou sezonu
podle toho, co připravili módní návrháři a designéři jednotlivých značek a stejně je běžná
věc, že se některé provedení zákazníkům líbí
méně. Pak to zboží musíte prodávat ve slevách. Zase jde o to tu situaci minimalizovat.

a chtěl bych ji vykonávat co nejdéle. Co je nejtěžší? Správné plánování, načasování, v sezoně pak přicházejí různé vlivy jako počasí a jiné.
Stará obchodní poučka pro úspěch je 5P: mít
správné zboží na správném místě ve správný
čas ve správném množství za správnou cenu,
a to je to nejtěžší, co se stále učím.
Jak přistupujete k tématu propagace?
K propagaci využíváme své webové stránky,
kde zároveň provozujeme i e-shop. Průběžně
využíváme reklamu v rádiích, dále na stránkách obchodního centra, kde máme prodejnu. Zapojujeme se do všech akcí, které obchodní centrum pořádá. Využíváme různé
akce pořádané našimi dodavateli, které jsou
propagovány v módních časopisech nebo jiných médiích. Musím se přiznat, že v této
oblasti máme rezervy, ale snažíme se je postupně odstraňovat. Je to dané tím, že jsme
malá firma a nemůžeme na této pozici nikoho zaměstnat.
Jaká kritéria volíte pro výběr svých dodavatelů?
Na výběr dodavatelů jsme velice opatrní.
Spolupráce musí mít smysl z dlouhodobého
hlediska a perspektivy. Není to jen o tom nakoupit zboží, které se mi teď líbí, ale jak funguje systém objednávek, dodávek, reklamací, marketingu, servisu a financování.

Chtěl byste ve svém oboru něco změnit?
Kde nakupujete zboží?
Kompetentní lidé by si měli uvědomit, že obchodních center je u nás už víc než dost,
a aby už nepokračovala další výstavba.
Z 80 % se v nich opakují stejné značky, a dále to, jak spousta firem přistupuje ke slevám
a výprodejům během hlavních sezon, dostaly
se tím do začarovaného kruhu. My touto
cestou chaosu nejdeme. Některým obchodníkům chybí určitá obchodní etika a morálka.
Na mé práci mě baví úplně všechno, jsem
rád a hlavně vděčný za to, co můžu dělat,
moc si toho vážím. Miluji tu práci i život

Máme zahraniční dodavatele s centrálou
v ČR a v menším měřítku jezdíme nakupovat
i sami do zahraničí.
Existuje zboží, které se vám nedaří sehnat?
Myslím si, že v dnešní době je na trhu vše,
co si kdo přeje, navíc svět internetu ještě
vše usnadňuje. Jde o to zvolit ty správné
střípky do té mozaiky.

Jak často vám chodí zboží? Zaznamenal
jste v souvislosti s tím nějaký problém
s dodavateli?
Zboží na prodejny dostáváme průběžně, intenzita dodávek je podle sezony, obvykle 2x až 3x
měsíčně. Dodávky plánujeme několik měsíců
předem. S dodavateli nemáme žádné zásadní
potíže, vybíráme si, s kým chceme spolupracovat. Samozřejmě vždy se najdou drobné dílčí problémy, ale to je život a my jsme tady od
toho, abychom si s nimi poradili a vyřešili je
k oboustranné spokojenosti.
Jak často měníte vzhled výlohy?
Vzhled výlohy patří mezi nejdůležitější věci
v obchodě. Figuríny se mění jednou týdně
podle dodávek zboží, aranžmá a tematika výlohy pak podle různých témat v kalendáři,
ročního období nebo výprodejů.
Jak se mění vaší zákazníci?
Samozřejmě i náš zákazník se mění, reaguje
na nové trendy, někdo rychleji, někdo pomaleji,
pořád se to vyvíjí dál a dál, vše jde k lepšímu.
Naše pozice se lepší se spokojenými zákazníky,
kteří se k nám vracejí a těch přibývá.
Jak vidíte budoucnost firmy?
Abychom se udrželi, musíme se pořád dívat
kolem sebe, co se děje. Vývoj jde stále dopředu, vše se mění za pochodu a jde o to v určitý
čas správně zareagovat na změny, které trh
přináší. Tady jsme v určitou dobu udělali chyby.
Do budoucna se dívám optimisticky, náš největší potenciál jsou naše zkušenosti, kterých
chceme využít. Chtěli bychom v určitém časovém horizontu otevřít ještě jednu prodejnu, ale
výběr lokality a načasování je to nejtěžší a stávající dvě prodejny chceme ještě více zkvalitnit.
Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
(autorka je studentka Vysoké školy
ekonomie a managementu v Praze)
Foto: Aleš Krecl
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Osobnost roku 2016: Pavel Malčík

KOLEGOVÉ MĚ UŽ
POVAŽUJÍ ZA TEXTILÁKA
tilním mi řekli, ať přijdu až po vojně. Tak jsem
bral, co bylo a dodnes nelituju, že jsem vlastně zabloudil.
K ekonomii jsem se dostal přes textil. Ve
VÚV jsem měl řešit výpočetní navrhování
textilií, což vypadalo zajímavě, ale ukázalo se,
že chybí objektivní kritéria. Takže jsem začal
s vývojem zkušebních metod. Pak bylo zajímavější využít zjištěných vlastností pro řízení
kvality a úplně nejzajímavější pro odhad ceny.
Proto jsem absolvoval postgraduál na VŠE,
abych si udělal i v této oblasti jasno. Technická řešení bez ekonomických efektů nevyvolávají takový zájem. Když jsme přepočítali kvalitu na koruny, podniky to docela potěšilo.
Textilní zkušební ústav v Brně patří v tuzemsku k předním zkušebním podnikům
v naší branži. Jak moc se změnila vaše
práce během 25 let, co ústav vedete?

Brno – Titul Osobnost roku z textilní a oděvní branže, který uděluje redakce odborného
časopisu Svět textilu & obuvi ve spolupráci s Asociací textilního, oděvního a kožedělného
průmyslu (ATOK) ČR a Veletrhy Brno a.s., získal za rok 2016 RNDr. Pavel Malčík (68).
Zástupci redakce, ATOK a BVV mu ocenění předali v neděli 19. února na veletrzích
Styl a KABO v Brně.

RNDr. Pavel Malčík se velkou měrou zasloužil
o rozvoj tuzemského textilního zkušebnictví,
které je uznáváno jak v ČR, tak i v zahraničí.
Po studiu fyziky na Masarykově univerzitě
v Brně, kde získal i doktorát, a absolvování postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, záhy spojil svoji pracovní kariéru se zkušebnictvím. Od roku 1972 byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu vlnařském
v Brně, kde se zabýval mj. vývojem zkušebních
metod a přístrojů. Od roku 1985 byl ve Výzkumném vlnařském ústavu vedoucím oddělení vývoje zkušebních metod, poté vedoucím
odboru zkušeben. Od roku 1992 je dosud ředitelem Textilního zkušebního ústavu v Brně.
Je i předsedou sdružení SOTEX GINETEX CZ,
předsedou Rady pro akreditaci Českého insti-
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tutu pro akreditaci, předsedou Sektorové rady textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a působí i v řadě dalších národních a mezinárodní organizací. Při příležitosti předání
ocenění Osobnost roku v Brně jsme pana
Pavla Malčíka požádali o rozhovor.
Jak jste se – jako absolvent fyziky a ekonomie – dostal k textilu?
Když jsem absolvoval fyziku, doporučil mi vedoucí diplomky textilní ústav, kde se zaváděla
radiační sterilizace textilu pro zdravotnictví.
Já jsem ale šel do větší budovy na stejné
adrese, kde sídlil Výzkumný ústav vlnařský
(VÚV). Tam pro mě měli místo hned, kdežto
v tehdejším Státním výzkumném ústavu tex-

Je to tak, už je to čtvrt století. Takže se na
změny můžeme podívat historicky. Rozdíl je
v tom, že tenkrát to byly začátky. Nejen pro
nás, pro všechny. Ale byla to tvořivá atmosféra, pořád se něco nového objevovalo, něco se domlouvalo, organizovalo – nové podmínky, nové požadavky, noví lidé. Pro mě byl
velkou výzvou společný trh EU a pravidla pro
volný pohyb zboží. To byla priorita, protože
podniky chtěli exportovat a mělo to být podle
evropských norem. To jsme museli zvládnout
co nejdřív. Prvně tedy akreditaci podle evropských pravidel ve zkušebně a následně
i v certifikaci systémů řízení a výrobků. S textilním průmyslem v zádech se nám to povedlo a získali jsme první akreditaci v tehdejším
Československu. Nejen v textilu, ale v průmyslu obecně.
Dnes je problém stíhat všechny harmonizační předpisy, které ten před čtvrtstoletím nadějný a očekávaný společný trh regulují. Už
je jich taková záplava, přímo aplikovatelná legislativa EU, naše zákony, směrnice EU a nařízení naší vlády, harmonizované normy, doporučení a metodické pokyny..., že z toho jde
jednomu hlava kolem. A objevila se nová
priorita, která před čtvrtstoletím nebyla,
a to veřejné zakázky. Požadavky na ověřování
kvality, kontrolu dodávek, tvorba technických
specifikací, to je segment aktivit, který stále
roste. Co zůstává stejné jako na začátku, je
požadavek na rychlou reakci z naší strany.
TZÚ je jako jeden z mála podobných ústavů státní podnik. Znamená to, že vás stát
dotuje a nemusíte si na sebe vydělat?
Děkuju za tuhle otázku, protože osvěty není
nikdy dost. Těch státních podniků, zkušebních
ústavů je celkem šest a dohromady zajišťujeme zkoušení a certifikaci tam, kde to předpisy
podnikům nařizují. Státní podniky se řídí vlast-
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ním zákonem, kde se praví, že státní podnik
podniká s majetkem státu na vlastní odpovědnost. Podnik neručí za závazky státu a stát neručí za závazky podniku. Takže žádné dotace,
musíme si na všechno vydělat, takže nabízíme
co nejširší rozsah služeb, nejen to, co je
předepsáno. Kontroluje nás nejen ministerstvo průmyslu a obchodu, ale také Nejvyšší
kontrolní úřad. Rozsah administrativních povinností a hlášení je významně vyšší než u soukromých podniků. Ministerstvo musí schvalovat i pronájmy nevyužitých prostor. Ty naštěstí
nemáme, protože pořád rosteme.
Na druhou misku vah ale kladu jednu velkou
výhodu státního podniku. Zakladatel respektuje účel, ke kterému jsme byli zřízeni a veškeré prostředky, které vyděláme, investujeme zpět do rozvoje služeb pro textilní průmysl. Neprošli jsme privatizací, takže to, co
jsme nemuseli vracet bankám, jsme dali do
přístrojové techniky. Nemusíme se dohadovat s vlastníkem, který by chtěl prostředky
vydělané za služby pro textilní průmysl vložit
do jiného podnikatelského záměru.
Do jaké míry funguje zahraniční spolupráce textilních zkušebních pracovišť?
Zahraniční spolupráce pro TZÚ byla a je klíčovou aktivitou. Od začátku jsme byli aktivní
ve spolupráci na evropských a mezinárodních normách. Čekat, až norma vyjde jako
ČSN a pak se shánět po zkušebním přístroji,
znamenalo být až třetí v pořadí. První jsou ti,
kteří ji tvoří, druzí, kteří ji připomínkují v angličtině, a až třetí ti, kdo si ji koupí v češtině.
To ovšem přestavovalo pro naše exportující
podniky konkurenční nevýhodu a zdržení asi
tak rok. Proto jsme vytvořili Centrum technické normalizace a byli jsme aktivními
v technických komisích a pracovních skupinách CEN a ISO. Jednu z nich jsem dokonce
jeden čas vedl. Na takových jednáních potkáte spoustu zajímavých a chytrých lidí. Byl to
úžasný zdroj kontaktů pro zapojení do mezinárodních vzdělávacích projektů.
V evropských projektech programů Leonardo
da Vinci a Erasmus+ jsme se naučili spoustu
užitečných věcí. Hlavně být aktivní a zhodnocovat zkušenosti. Podařilo se nám vyslat na
zahraniční stáže skoro všechny pracovníky,
kteří se dokázali domluvit odbornou angličtinou. No a v projektech jsme zase potkali lidi
z textilních ústavů, které vytvořily asociaci
Textranet, jejími členy jsou i mimoevropské
instituce. Hlavním posláním Textranet je vý-

měna informací o aktivitách v oboru, včetně
možností přístupu k evropským výzkumným
projektům. Textranet je členem Evropské
technologické platformy pro textil. Letošní
jednání budeme pořádat v dubnu my, v Brně.
Program bude stabilní – každý představí novinky, investice a nová zaměření. Také se dozvíme, jak je kdo na tom ekonomicky – úžasná
otevřenost na mezinárodním poli.
Kromě vedení TZÚ jste i předsedou organizace SOTEX GINETEX CZ, která je
správcem symbolů údržby pro Českou republiku, najdeme vás v orgánech ATOK nebo třeba i v řídicím výboru Klastru českých nábytkářů. Jak to všechno stíháte?
Máte pravdu, navenek to vypadá, že pro
funkce mi nezbývá čas na vlastní práci. Ale
moje práce je být v kontaktu s podniky, mapovat prostředí, ve kterém se pohybujeme.
Mám-li řídit TZÚ nějakým směrem, musím
vědět, který ze všech těch možných směrů
je ten nejnadějnější pro další rozvoj ústavu.
Proto je vhodné být členem asociací, kde se
probírají záměry členů, hodnotí se podmínky
na trhu atd. No a být pasivní a poslouchat,
co se kolem děje, mě nebaví, takže jsem občas vyfasoval nějakou funkci. Funkce chce
práci, ale zase umožňuje přístup k informacím, které nezjistím, když budu kontrolovat
a popohánět spolupracovníky. Ti jsou naštěstí schopní a spolehliví tak, že zvládají požadavky našich klientů. Zatím se zdá, že k jejich
spokojenosti, protože zejména aktivita zkušebny se utěšeně rozrůstá. Takže je to taková dělba práce – já hledám možnosti a příležitosti a kolegové je využívají.
Kde čerpáte dostatečnou energii pro
všechny činnosti?
Pro mě je zdrojem energie to, čemu se nadneseně říká pocit dobře vykonané práce. Vidět výsledky toho, co chcete dosáhnout, je
ale někdy o měsících až letech. V naší branži
ten výsledek vlastně nevidíte, maximálně
vám zákazník řekne, že byl spokojený, že máme šikovné lidi. Takže mezery mezi takovým
dopingem vyplňuju ručními pracemi. Zahrada, krumpáč, lopata, přemisťování hmot, to
je moje. Na jedné straně překopu kus zahrady, vyberu z ní kameny a o kousek dál z těch
kamenů postavím zídku. Už jich mám pár desítek metrů. Postavit zeď je dobré odreagování stejně jako stříhat stromy a keře. Ale

příroda je škodolibá a většinou vyrazí to očko, které nepotřebujete. Takže zahrada je
zdrojem nikdy nekončících aktivit.
Jak se díváte jako netextilák na textil?
Předně bych řekl, že jsem docela rád, že už
mě kolegové považují za textiláka i tímto oceněním, kterého se velice vážím. Taky mě
moc potěšilo, když před pár lety byla organizována vědomostní soutěž mezi šéfy firem
a odboráři a kapitáni textilu mě chtěli do týmu. Moc mě to potěšilo, ale podmínkou bylo
textilní vzdělání, které nemám, takže zvítězili
beze mě.
Je to potěšitelné sledovat, jak v posledních
letech textilní a oděvní průmysl roste. Ale od
počátku 90. let upozorňuju na jednu velkou
slabinu – chybí nám velkoobchod nebo velké
obchody, obchodní značky. Obchodníci, pro
které se například u nás vyrábí, jsou v mnoha případech jenom překupníci, kteří kompletují dodávky pro ty opravdu finální obchodníky. Proto je produktivita těchto finalistů
a známých obchodních značek úplně někde
jinde. Mají také další výhody na trhu, např.
informace o poptávce z první ruky, mohou ji
aktivně ovlivňovat reklamou apod. Na druhé
straně ale musí mít kapitál, aby ufinancovali
potřebnou šíři nabídky výrobků. V tom je
pravděpodobně kámen úrazu. Proto nemáme mezinárodně známou obchodní značku,
jen pár firem má v tuzemsku několik obchodů. Proto převládá v exportu prodej přes
zprostředkovatele, kdy je výrobce tlačen
s cenou dolů a je rád, dosáhne-li zisků v řádu
několika málo procent. I zprostředkovatel
má více informací o konečném zákazníkovi
a jeho potřebách.
K smíchu nebo spíš ke zlosti jsou rady politiků a salónních ekonomů ve sdělovacích prostředcích o nutnosti inovací a zvyšování přidané hodnoty výrobků. Nejdůležitější je umět
takové výrobky prodat! To zároveň znamená
vědět, v čem spočívá jejich přidaná hodnota
pro zákazníka. Takže k rozvoji podniků může
vést hlavně posílení kapitálu podniků, aby
zvládly prodej bez mezistupňů a samy realizovaly co nejvyšší marže z úspěšných obchodů. A to je důvod, proč se v TZÚ snažíme vědět, co chtějí zákazníci našich klientů. Když
si k nám dají něco zkoušet nebo certifikovat,
aby to u zákazníků přiměřeně zhodnotili.
Děkuji za rozhovor: Michal Korol
Foto: Ivana Halamová a archiv TZÚ
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Osobnost roku 2016: Mgr. Marta Fojtíková

MUSÍME VZDĚLÁVAT
KVALIFIKOVANÉ OBUVNÍKY
Brno – Titul Osobnost roku z kožedělné branže, který uděluje redakce odborného časopisu
Svět textilu & obuvi ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací (ČOKA) ve
Zlíně a Veletrhy Brno a.s., získala za rok 2016 Mgr. Marta Fojtíková. Zástupci redakce,
ČOKA a BVV jí ocenění předali v neděli 19. února na veletrzích Styl a KABO v Brně.

učiliště převedena pod ministerstvo školství.
Souviselo to samozřejmě s privatizací státních podniků, řada z nich se v rámci podnikatelských záměrů orientovala na jiné cíle,
mnohé z nich zanikly.
Ministerstvo školství připravilo změnu legislativy, nový školský zákon platil od roku 2005,
nedokázal však ani přijetím dalších prováděcích norem vyřešit potřeby společnosti v návaznosti na další vývoj. Prioritu měl (a má)
ústavní zákon zaručující svobodnou volbu
oboru vzdělání. Rodiče žáků vycházejících ze
základních škol slyšeli více na nově se vytvářející společenské „hodnoty“ – úspěch, podnikatel, manažer, celebrita… Školy, které vzdělávaly v učňovských oborech, ztratily zázemí
firem a jejich materiálně technické vybavení
se stávalo zastaralým.
Spása měla přijít využitím prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektů,
čímž ve školách (které na finance z projektů
dosáhly) narůstala projektová administrativa. Navíc musely školy reagovat na každou
změnu přicházející s novým ministrem či ministryní, a těch změn bylo v rezortu školství
rekordně mnoho. Mezitím učňovskému školství ujížděl vlak. Poměr žáků učňovských oborů se rapidně snížil, učilo se ve víceoborových třídách, což je ovšem ekonomicky nerentabilní, bylo proto lepší obor neotevřít.
Má obuvnický obor nějaká specifika?

Mgr. Marta Fojtíková původně pracovala ve
Svitu Zlín v obuvnické výrobě a dálkově dostudovala vysokou školu. Dlouhou dobu pak působila ve Svitu na odboru vzdělávání dospělých a na základě konkurzu se pak stala ředitelkou Střední školy obchodně technické ve
Zlíně. Zde se osobně zasloužila o to, že po
12leté pauze byl na denním studiu této školy
opětovně otevřen učební obor obuvník. Jako
ředitelka této školy se Mgr. Fojtíková po celou
dobu snažila udržet funkční a provozuschopnou obuvnickou dílnu pro praktickou výuku,
zajistila akreditace školy na MPO ČR z hlediska možnosti zajištění rekvalifikačních kurzů
a kurzů pro ověřování profesních kvalifikací
pro výrobce obuvi (zakázková i ortopedická
obuv), svrškařka, vysekávač a obuvník na
spodkové obuvnické dílně. Na škole organizo-
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vala ještě společně s Nadací Jana Pivečky také mezinárodní kurzy moderního obuvnictví.
V současné době je paní Marta Fojtíková
čerstvě v důchodu. Při příležitosti předání
ocenění Osobnost roku v Brně jsme jí požádali o rozhovor.
Jaký je podle Vás současný stav českého
středoškolského a učňovského odborného školství?
Hodnotit stav současného školství je velmi
složité, nicméně působila jsem v roli ředitelky střední školy téměř 19 let, čímž se cítím
být povolána se k této otázce vyjádřit. Podle
mého názoru zásadním problémem v oblasti
učňovského školství byl moment, kdy zrušením bývalého ministerstva hospodářství byla

Ano, zajisté. Obor Výrobce obuvi v dnešní podobě zahrnuje několik dřívějších samostatných učebních oborů vysekávač, svrškařka,
obuvník pro výrobu polotovarů, strojní obuvník, obuvník pro sériovou výrobu, obuvník pro
zakázkovou výrobu a opravář obuvi. Specifikem nově koncipovaného oboru je fakt, že
jde o technický obor, ve kterém má žák
zvládnout ovládání strojů od vysekávacího,
kosicího, šicích strojů, strojů napínacích
a zařízení ke spojování vrchových a spodkových částí obuvi.
Na druhé straně musí získat vědomosti
o technologiích, materiálech, má se naučit
ruční operace potřebné ke zhotovení obuvi
na zakázku, umět sejmout otisk nohy, konstruovat svršek, orientovat se v designerském návrhu a respektovat obecné funkce
obuvi, včetně zdravotních požadavků. Z uvedeného výčtu strojů a zařízení je zřejmé, že
materiálně technické zajištění je finančně
velmi náročné.
Uvedli jsme již, že po 12leté pauze byl na
denním studiu vaší školy opětovně otevřen učební obor obuvník. Jak složité toho bylo dosáhnout?
Otevření oboru spočívalo v zájmu uchazečů.
V průběhu těch vzpomenutých 12 let jsme
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organizovali individuální kurzy pro zájemce
v rámci celoživotního vzdělávání, pro uchazeče o zaměstnání, sporadicky také pro potřeby malých obuvnických firem. Udrželi jsme si
proto obuvnickou dílnu pro praktickou přípravu, ve škole působili učitelé, kteří udrželi
know-how. Problém ovšem byl v zájmu
o obor. Na Zlínsku zanechal konkurz Svitu
povědomí, že výroba obuvi skončila. Veřejnost málo věděla o malých následnických
subjektech, které nadále provozují výrobu
obuvi. Bohužel, kolem roku 2010 výdělky
v těchto firmách byly na úrovni minimální
mzdy, zájemci o učňovské obory volili raději
strojírenské nebo elektrotechnické obory.
Obor Výrobce obuvi byl zařazen do rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání, který financuje Zlínský kraj. Ale ani to
nemělo pozitivní dopad na nábor žáků. Skupinu šesti žáků jsme „dali dohromady“ na základě jejich individuálních požadavků – je zde
žák se specifickými požadavky s podporou
asistenta, jsou tu dvě absolventky oborů
v oblasti oděvnictví, které si chtějí ucelit kvalifikace pro budoucí uplatnění v zakázkové výrobě, další nedokončil úspěšně jiné vzdělání.
Škola v současné době disponuje standardním vybavením dílny, což jistě v době informačních technologií neoslní žáky ze základních škol, hledá proto možnosti k dosažitelnosti zdrojů k jejímu zmodernizování. Pro
další školní rok má škola dvě přihlášky a sází
na ty uchazeče, kteří nebudou přijati do maturitních oborů v prvním kole.
Ještě bych chtěla podotknout, že jako soukromá škola v prvním roce otevření oboru nemáme nárok na zvýšenou dotaci a dostaneme
tedy jen 60 % normativu. Neotevře-li škola
obor tři roky, je proveden z úřední moci výmaz oboru ze školského rejstříku. Nepřipadá
mi to ve vztahu v učebním oborům normální.
Jak obdobný problém řeší dle Vaší zkušenosti v zahraničí?
Nemáme přehled o obuvnických školách ve
vyspělých evropských zemích. Mohu však

zmínit situaci u našich nejbližších sousedů –
na Slovensku. Měli jsme tam partnerské
školy v Partizánském a v Bardějově, ale obě
už obor dávno nevyučují a neorganizují ani
žádné obuvnické kurzy. Víme to od zájemců,
kteří poptávají a navštěvují kurzy právě v naší
škole. Od svých starších kolegů vím, že koncem 90. let se v Rakousku potýkali s nezájmem o řemesla a vyučovali i jednotlivce s finanční podporou regionálních struktur. Řada evropských zemí řeší poptávku trhu po
řemeslných profesích systémem národních
kvalifikací v rámci evropského rámce kvalifikací (ECVET). Podle mě by to měl být pouze
doplněk k fungujícímu učňovskému školství.
Slováci začali s realizací duálního systému,
přibližují školy zpět k firmám, u nás si některé firmy vytvářejí podmínky pro vlastní potřeby kvalifikovaných zaměstnanců, např. Škoda
Mladá Boleslav, Slovácké strojírny Uherský
Brod nebo Continental v Otrokovicích. Nabízí
se otázka, co na to stát?

Vyučený obuvník má tedy u nás šanci na
„přežití“?
Jsem přesvědčena, že obor by neměl chybět
ve vzdělávací nabídce, neboť nejen ve zlínském regionu, ale i jinde v republice působí
firmy zabývající se výrobou obuvi. Dnes najdeme na trhu řadu náročných zákazníků, kteří
chtějí nosit drahý originál, ale také spoustu
těch, kteří potřebují zhotovit obuv na míru ze
zdravotních důvodů. Rozumět lidské noze
a umět ji správně obout, i to je důvod, proč
vzdělávat kvalifikované obuvníky. Náš zřizovatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která
školu vlastní od konkurzu Svitu, zvažuje na základě požadavku firmy Baťa vybudovat pro
potřeby vlastních studentů designu moderní
Shoe centrum, které by mohli využívat i žáci
učebního oboru.
Děkuji za rozhovor: Michal Korol
Foto: Ivana Halamová, Václav Talaš
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Veletrh KABO v Brně:

NOVÉ ZNAČKY KVALITY

Brno – Slavnostní předávání ocenění Česká kvalita, Žirafa – zdravotně nezávadná
dětská obuv a Komfortní obuv proběhlo na brněnském výstavišti při 49. ročníku Mezinárodního veletrhu módy Styl a Mezinárodního veletrhu obuvi a koženého zboží KABO dne
18. února 2017 v prostorách Relax zóny pavilonu V.

Novinkou na posledním veletrhu KABO bylo,
že byla předávána značka kvality obuvi nejen
pro děti, ale i pro dospělou populaci. Z průzkumu, který Česká obuvnická a kožedělná
asociace (ČOKA) realizovala mezi spotřebiteli, jednoznačně vyplynulo, že čeští zákazníci
chtějí nosit kvalitní obuv a dali by v 80 % případů přednost garantovanému nákupu „kvalitní a komfortní obuvi“. Zákazníci nejčastěji
očekávají, že tuto obuv naleznou v klasických
kamenných maloobchodech s obuví (97 %).
Aby i dospělý spotřebitel poznal, že je obuv
kvalitní a komfortní, že nepoškozuje nohu, že
je pohodlná při chůzi a že splňuje všechny
stanovené požadavky, byl vytvořen systém
nadstandardního hodnocení. Firmy tedy mají
již více než rok možnost nechat si obuv nadstandardně hodnotit a získat novou značku
Komfortní obuv. Významné bylo přijetí značky
Komfortní obuv do Programu Česká kvalita
v červenci 2016. Smyslem nové značky je
poskytnout spotřebitelům možnost vybrat si
na trhu přesyceném nekvalitní a mnohdy
i zdravotně závadnou obuví špičkový výrobek
správné konstrukce, zajišťující pohodlné nošení bez zdravotního rizika, s vysokou odol-

ností a dlouhou životností, se správným
označením velikosti a splňující řadu dalších
kvalitativních parametrů. Při veletrhu KABO
byla nová značka udělena již třetí firmě a další dvě firmy se o značku ucházejí. ČOKA je
také garantem značky Žirafa – zdravotně nezávadná obuv – bota pro vaše dítě.
Oprávnění používat značky Žirafa, Česká kvalita a nové certifikáty získaly od minulého veletrhu KABO firmy Bokap s.r.o., Boty Beda
s.r.o. a HP Čechtín s.r.o. a novou značku
Komfortní obuv a Česká kvalita získala firma
Tipaboty s.r.o.

kých provozů a dále se specializuje na vycházkovou, domácí a dětskou obuv. Technologie výroby je zaměřena na dokonalé dílenské zpracování vzhledem k ortopedickým a zdravotním
požadavkům na obuv, včetně módního designu. Veškerá pracovní obuv, včetně antistatické ESD obuvi, vyhovuje evropským normám
a je opatřena prohlášením shody výrobce.

Bokap s.r.o.
Značka: Zdravotně nezávadná obuv – bota
pro vaše dítě (Žirafa)
Výrobek: Dětská textilní domácí obuv
Rodinná firma Miroslav Svoboda – Bokap byla založena
v roce 1992. V roce 2009
byl realizován přechod firmy
na společnost s ručením omezeným – Bokap
s.r.o. Nosným programem firmy je výroba
dětské, dámské i pánské domácí obuvi. Dětská domácí obuv je již řadu let řádně certifikována, pravidelně hodnocena nezávislou
zkušebnou a plní přísné podmínky pro nadstandardní hodnocení.

Boty Beda s.r.o.
TIPABOTY s.r.o.
Značka: Komfortní obuv
Výrobek: Usňová fussbettová obuv –
barevná (pánská i dámská)
Společnost Tipaboty
s.r.o. Třebíč vznikla
dne 1. ledna 2008 odkoupením části podniku Tipa B, a. s., Třebíč,
která sdružovala kromě výroby obuvi i další
činnosti. Společnost má dva stěžejní výrobní
směry. Vyrábí jednak pracovní obuv do leh-

Značka: Zdravotně nezávadná obuv – bota
pro vaše dítě (Žirafa)
Výrobek: Dětská a dívčí usňová balerína.
Výrobní program společnosti Boty Beda s.r.o. působí na
českém trhu od roku 2002.
Firma navázala na tradiční
českou výrobu domácí obuvi, která měla
v obuvnickém průmyslu vždy svoje místo.
Dnes se společnost Boty Beda s.r.o. se řadí
mezi nejznámější české výrobce dětské usňové vycházkové a domácí obuvi. V současné době jsou výrobní kapacity firmy cca
300 –700 párů denně. Firma zaměstnává
25 zaměstnanců. Obuv je zhotovována výhradně z kvalitních přírodních materiálů,
především bavlny a kůže. Veškeré použité
materiály mají certifikáty špičkové jakosti.
Obuv respektuje zásady zdravého vývoje dětských nohou.

HP Čechtín s.r.o
Značka: Zdravotně nezávadná obuv – bota
pro vaše dítě (Žirafa)
Výrobek: Dětská textilní domácí obuv
Vzor: 000505 – sk. 0,1

Zástupci oceněných firem (zleva): Jiřina Svobodová (Bokap), Jaroslav Pour (TipaBoty),
Marcela Paternová (HP Čechtín), Miroslav Bísek (prezident ČOKA), Marie Bedřichová
(Boty Beda) a Vlasta Mayerová (tajemnice ČOKA).
Foto: ČOKA
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Firma HP Čechtín
je soukromá firma
s více než 20letou
tradicí se specializací na dětskou domácí
obuv ze 100% bavlny a ze 100% přírodních
materiálů. Veškerá vyráběná obuv je certifikována. Firma založila svou filosofii na podpoře
zdravého obouvání, historicky ověřené kvalitě
české domácí obuvi. Většina produkce směřuje na tuzemských trh.
PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA, Zlín
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Výstava v Žerotínském zámku v Novém Jičíně

DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ

Nový Jičín – Výstava Dámou v každé
době, která je otevřena od 3. března do
23. června v Muzeu Novojičínska v Žerotínském zámku v Novém Jičíně, nabízí malý
exkurz do dějin módy 20. století. Výstava
se zaměřuje na dámskou a také dívčí módu,
a to především na módu pro společenské
příležitosti, ale najdeme zde i mnoho odpoledních a vycházkových modelů. Všechno
jsou to však šaty, ve kterých se žena mohla
cítit jako pravá dáma. Aby byl celek úplný,
je výstava doplněna i dětskými a sportovními modely, a také připomínkou asijské kultury v podobě japonského županu.

Na výstavě můžete vzhlédnout přes 40 modelů dámské módy a také kolekci nezbytných módních doplňků, bez kterých by pravá
dáma nevyšla z domu na ulici, jako jsou klobouky, rukavice, šperky, obuv a v neposlední
řadě kabelky. Všechny vystavené exponáty
pocházejí ze sbírek Muzea Novojičínska.
Protože sbírka textilu a módy a také sbírka
klobouků a jiných pokrývek hlavy novojičínského muzea zahrnuje značné množství
sbírkových předmětů, které se vážou k módě 20. století, rozhodli se autoři výstavy zaměřit při výběru exponátů na ucelené kolekce dvou nejvýznamnějších sběratelek a dárkyň – JUDr. Irenu Rážkovou a PhDr. Martu

Trnkovou, se kterými Muzeum Novojičínska
dlouhodobě spolupracuje.

Nespočet módních doplňků
Oděvní součástky a módní doplňky sběratelky
JUDr. Ireny Rážkové zahrnují především období první poloviny 20. století – s přesahem
od období secese po 60. léta. Když na přelomu 20. a 21. století začalo Muzeum Novojičínska připravovat novou expozici klobouků
a v návaznosti na to vznikala i sbírka textilu
a módních doplňků, paní Rážková se rozhodla nabídnout své „poklady“ do sbírek novojičínského muzea. Od roku 2002 do dnešních
dnů obohatila muzejní sbírky o 50 oděvních
modelů, 150 klobouků a nespočet dalších
oděvních součástek a doplňků.
Modely druhé dámy, PhDr. Trnkové, vznikly ve
druhé polovině 20. století, a představují módu 70., 80. a 90. let. Tyto modely a doplňky
pocházejí přímo z šatníku dárkyně, která je
sama s noblesou sobě vlastní nosila. Na konci 20. století nabídla paní Trnková Muzeu Novojičínska klobouk z ostravské modistické dílny Helgy Adamské do nově připravované kloboučnické expozice. V letech 2000–2016
pak postupně věnovala do muzejních sbírek
30 oděvních modelů ze salónu paní Marty Michalové.
(red)
Foto: Archiv Muzea Novojičínska
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Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2016

BRANŽE MÁ ZA SEBOU
DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ ROK
Praha – Výsledky textilního a oděvního
průmyslu v České republice za rok 2016
zpracovala Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu ČR. Svět textilu
& obuvi je má k dispozici. Z analýzy údajů
vyplývá, že textilní a oděvní branže má za
sebou další, v pořadí již sedmý rok růstu.
Na následujících stránkách vám proto přinášíme základní informace.

PRODEJ
Na základě výsledků za roku 2016 dosáhly
tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) 53,5 mld. Kč.
Z toho 46,2 mld. Kč v textilním sektoru
a 7,3 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 2,7 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.
Na tomto se podílí textilní průmysl zvýšením
tržeb o 2,2 % a oděvní průmysl zvýšením tržeb o 6,3 %.

ZAMĚSTNANOST
Zaměstnanost, měřená průměrným počtem
zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více
pracovníky, dosáhla na konci roku 2016 v TOP
úrovně 33 400 zaměstnaných osob, což
představuje růst o 2,9 % oproti stejnému období předchozího roku. Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala nárůst na 22 200
zaměstnaných osob, to je o 2,5 % oproti stejnému období předchozího roku. Oděvní průmysl také zaznamenal nárůst počtu zaměstnaných osob na 11 200, což je o 3,8 % více než
ve stejném období předchozího roku.

MZDOVÝ VÝVOJ
Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla v roce 2016 hodnoty 20 200 Kč, což

Foto archiv ATOK

představuje nárůst o 4,6 % oproti stejnému
období předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 22 200 Kč a tato hodnota je přibližně o 6 100 Kč vyšší než v oděvním průmyslu.

PRODUKTIVITA
PRÁCE
Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla
v roce 2016 výrazně vyšší hodnoty v textilním
průmyslu (2,080 mil. Kč/pracovník/rok) než

Dovoz a vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2016 a 2015 (mld. Kč)

v oděvním (650 000 Kč/pracovník/rok).
Nicméně, v meziročním srovnání v textilním
sektoru tato produktivita klesla o 0,3 % oproti stejnému období předchozího roku. V oděvním sektoru, naopak došlo k nárůstu produktivity o 2,4 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

ZAHRANIČNÍ
OBCHOD
Vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2016
rostl oproti stejnému období roku 2016 významně zvláště u oděvního zboží, a to
o 31,3 %, přičemž dynamika růstu vývozů byla větší než u dovozů. V případě textilního zboží nárůst vývozu představoval 5,4 %, objem
dovozů však vzrostl o 5,5 %. I za této situace
si však textilní průmysl stále udržuje kladnou
bilanci zahraničního obchodu, i když celková
bilance textilního a oděvního průmyslu je bohužel záporná.

CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
Celkový objem tržeb v textilním a oděvním
průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci
v roce 2016 dosáhl slušných 53,5 mld. Kč
a potvrdil se tak dlouhodobý trend růstu tohoto odvětví, který započal v roce 2010. V textilním i oděvním průmyslu rovněž došlo k růstu počtu zaměstnanců a také mezd, což lze
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hodnotit pozitivně. Méně pozitivní ale je, že
odvětví nedokázalo spolu s růstem tržeb, pracovníků a mezd udržet i odpovídající růst produktivity práce. Tato slabina je zvláště patrná
u textilního průmyslu, kdy v meziročním srovnání došlo dokonce k jejímu mírnému poklesu. Jedním z hlavních důvodů je, že se odvětví
obtížně vyrovnávalo s výrazným růstem ceny
práce doprovázeným zvýšenou pracovní fluktuací a s ní související potřebou zapracovávat
stále nové pracovníky, kteří zpočátku nedosahovali požadovaných výkonů.
V zahraničním obchodu textilním a oděvním
zbožím, obdobně jako v předchozích letech,
převažují dovozy nad vývozy, a to díky výraznému dovozu oděvního zboží, které je dále patrně redistribuováno z ČR do dalších evropských zemí. V případě textilního zboží dlouhodobě převažuje kladná obchodní bilance, avšak diference mezi vývozem a dovozem se
dlouhodobě snižuje.

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

Průměrný počet zaměstnaných osob

Tržby za rok 2016
oproti stejnému období
předchozího roku, běžné ceny
Textil
Oděv
TOP

▲
▲
▲

+2,2 %
+6,3 %
+2,7 %

Zaměstnanost za rok 2016
oproti stejnému období
předchozího roku
Textil
Oděv
TOP

▲
▲
▲

+2,5 %
+3,8 %
+2,9 %

Průměrná měsíční mzda (Kč)

Mzdový vývoj za rok 2016
oproti stejnému období
předchozího roku
Textil
Oděv
TOP

▲
▲
▲

+4,1 %
+6,3 %
+4,6 %

Produktivita práce
za rok 2016
oproti stejnému období
předchozího roku, běžné ceny
Textil
Oděv

▼
▲

- 0,3 %
+2,4 %

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

Zahraniční obchod
za rok 2016
oproti stejnému období
předchozího roku
Vývoz
Textil
Oděv

▲
▲

+5,4 %
+31,3 %

▲
▲

+5,5 %
+19,8 %

Dovoz
Textil
Oděv

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK
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Jak najít nové perspektivní zaměstnance?

PORADÍME VÁM,
JAK NA TO
vesticí, která se ale velmi pravděpodobně
vrátí v možnosti vzdělávat studenty v souladu s reálnou potřebou firem a výrazně zvýšit renomé společnosti v zajímavé cílové
skupině, je nabídka špičkových odborníků
firmy jako přednášejících, případně konzultantů či oponentů diplomových prací na vysokých školách. Doporučujeme také zkoušet neotřelé způsoby oslovení mladé generace: příkladem může být Accenture Hackathon – mezinárodní soutěž týmů, které
během víkendu vymyslí, připraví a odprezentují projekty, s nimiž se ucházejí o účast
v celosvětovém klání, a zároveň soutěží
o zajímavé ceny. Firmy tak kontaktují aktivní
a motivované mladé lidi.

Vytvářejte příležitosti

Foto Profesia

Praha – Firmy hledají nové talenty – ale kdo je talent? Nemusí jít o člověka, který neustále někde inzeruje, jak je dobrý. Jak najít a oslovit lidi, kteří budou pro firmu přínosem? Není to nic jednoduchého. Zde je několik námětů, které při hledání takových zaměstnanců pomohou.

„Rostou mzdy, firmy nabízejí zajímavé benefity, čerství absolventi přestali být nechtěnou
silou bez praxe a stali se perspektivní posilou, do jejichž vzdělání se vyplatí investovat,“
vypočítává Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Přesto se zaměstnavatelům často
nedaří oslovit kvalitní uchazeče o práci, nebo
hůř, jejich kvalifikovaní lidé odcházejí ke konkurenci.“
Jak tedy postupovat, aby na současném trhu
práce uspěli v bitvě o talenty? „Je nutné
v první řadě pracovat dlouhodobě a systematicky, definovat, koho vlastně chceme, kombinovat různé způsoby oslovení uchazečů a nebát se neotřelých nápadů,“ říká Zuzana Lincová. „A především pracovat na budování
dobré značky firmy.“
Samozřejmě není možné paušalizovat, jinak
se hledají řadoví pracovníci, jinak specialisté
nebo lidé na manažerské posty. Zde je pár
námětů, které při hledání nových zaměstnanců pomohou:

opravdu právoplatnou součástí vedení firmy
a podíleli se na vytváření její strategie. Aby
mohli ovlivnit, zda bude firma vnímaná jako
dobrý zaměstnavatel, který může nabídnout
zajímavou a smysluplnou práci s perspektivou pro rozvoj svých zaměstnanců.

Nezapomeňte na talenty,
které už ve firmě máte
Nezapomínejte na lidi, které už ve firmě máte. Zaměstnance, který na své pozici není
spokojený, ale odvádí dobrou práci, často odradíte od odchodu ke konkurenci tím, že mu
nabídnete jiné uplatnění. U druhých zase lepší
finanční nabídku „přebijete“ perspektivou rozvoje nebo investicí do jeho vzdělání.

Kombinujte různé způsoby náboru
Záleží na typu nabízené pozice, ale doporučujeme kombinovat různé způsoby náboru.
I když pro některé pozice, například místa IT
specialistů nebo manažerské posty, je nejúčinnější kampaň na LinkedIn, doporučujeme kombinovat ji i s jinými kanály, například
pracovními servery. Naopak lidé v gastro
segmentu se často hledají přes klasickou inzerci nebo pracovní portály a pro oslovení
mladých zájemců je dobré nevynechat sociální sítě. Pokud využíváte klasickou inzerci,
nezapomeňte vložit odkaz na vaši náborovou
stránku, která může být na rozdíl od inzerce
velmi kreativní a může uchazeče o práci přesvědčit.

Přijměte HR marketing
jako součást své strategie

Oslovujte mladé lidi už na školách

V současné době stále více lidí, především
mladých, slyší na „značku“ zaměstnavatele.
Je proto důležité, aby HR manažeři byli

Talenty je třeba podchytit už na školách. Řada firem už to pochopila a se školami spolupracují a podporují je. Poměrně velkou in-
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Vytvářejte příležitosti pro lidi, kteří nejsou na
trhu práce úplně nejžádanější. Nabídněte
možnost dovzdělání a zaškolení čerstvým absolventům nebo lidem, kteří by rádi změnili
profesi. Ženám, které se po mateřské potřebují vrátit do pracovního poměru, nabídněte například firemní školku, možnost pracovat na zkrácený úvazek nebo částečně
z domova. Vytvářejte příležitosti pro lidi nad
50 let, získáte často zkušené a loajální zaměstnance.

Zuzana Lincová

Foto Profesia
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Textilní zkušební ústav

TESTOVÁNÍ
GALANTERNÍCH VÝROBKŮ
Jiné druhy galanterních výrobků, jako jsou kovové doplňky, knoflíky stiskací, či zapínací, zdrhovadla, výztuhy, spony, flitry a bižuterie všeobecně, mohu zase způsobit komplikace s vyluhováním těžkých kovů do okolí a způsobením alergií či ekzémů.
Je také třeba mít na paměti, že do styku s mnoha výrobky mohou přijít i děti, anebo tyto výrobky s galanterními doplňky mohou přímo nosit. Na tyto testy a normy jsou kladeny daleko přísnější kritéria z hlediska snadné expozice dítěte a náchylnostem dětského organismu.
Olizování, žvýkání, cucání i polknutí špatně připevněné malé části na
hračce může způsobit vážný problém.
Některé galanterní výrobků v závislosti na druhu materiálu a účelu použití se mohou také snadno vznítit a následné problémy mohou být fatální jak na zdraví, tak na majetku. Dle funkčnosti zboží je si třeba také
uvědomit, že ne všichni prodejci galanterního zboží musí být nutně
obeznámeni s přesným materiálovým složením, jež může později způsobit vadu na funkci celého textilního, či jiného výrobku.
Je třeba proto zvážit dopředu, zda a jaké zkoušky je vhodné zvolit pro
různé galanterní zboží, s čímž naši zkušení odborníci zákazníkům rádi
poradí.
Mgr. Tomáš Svoboda
Akreditovaná zkušební laboratoř
Textilní zkušební ústav, s.p.
Václavská 6, 658 41, Brno
www.tzu.cz
inzerce

Ilustrační foto SXC

Brno – K testování textilních výrobků neodmyslitelně patří i testování galanterních výrobků a textilních doplňků všeobecně. Galanterní výrobky můžeme řadit dle funkce anebo materiálu. Záleží také, pro jaký druh zboží je doplněk určený. Výčet veškerého galanterního zboží by byl opravdu velký a proto zmíníme pouze ty nejčastější, které se běžně testují.

Dle druhu materiálu, funkce a povahy galanterního výrobku můžeme
zákazníkům doporučit řadu testů dle norem, které máme na Textilním
zkušebním ústavu v Brně akreditovány. Jde také o to, jakou funkci vybraného druhu výrobku zamýšlí zadavatel zkoušky prověřit. Ať už jde
o fyzikální vlastnosti, jako je pevnost, elasticita, hořlavost, voděodolnost, nasákavost, změna rozměrů a vzhledu po praní, zapouštění barev, stálobarevnosti v potu, otěru. Kombinací je celá řada a výčet
zkoušek dlouhý. Výrobce nebo prodejce se také může rozhodnout pro
testování dle norem pro zdravotní nezávadnost či kvalitativní a kvantitativní složení.
Galanterní doplňky a úpravy na finálních textilních výrobcích mohou
způsobovat celou řadu problémů, které pak musí řešit prodejce se
zákazníkem při pozdějších reklamacích, anebo zadavatelé u výběrových řízení. Dílčí vada proto nemusí být nezbytně vadou celého výrobku. Tyto vady na vlastnostech se poté mohou všem zúčastněným velmi prodražit, ať už špatným nákupem, možnými soudními
spory apod.
Různé druhy barevných popruhů, lemovek, pasovek, šňůr, krajek,
prýmků a nášivek, podšívek i síťovin mohou výrobek znehodnotit, ať
už zabarvením okolního materiálu, anebo mohou pouštět do materiálu zdravotně závadné chemikálie jako formaldehyd, aromatické aminy, anebo pesticidy po sekundární kontaminaci při transportu anebo
při manipulaci.
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Seminář na veletrzích Styl a KABO

EET KROK ZA KROKEM
Brno – Od 1. března letošního roku byla
spuštěna druhá vlna Elektronické evidence tržeb (EET), která se týká malo- a velkoobchodu. Odborní garanti veletrhů Styl
a KABO (organizace ATOK a ČOKA) proto
připravily ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, a.s. Veletrhy
Brno a Ministerstvem financí ČR seminář
určený návštěvníkům obou veletrhů, kde
byly vysvětleny veškeré povinnosti podnikatelů a souvislosti, které se k zavedení
EET vztahují. Prezentovány byly i první
zkušenosti s EET, povinnosti k vydávání
dokladů k nákupům přes e-shopy a zodpovězeny všechny další dotazy, které podnikatele zajímaly.

Jako příklady můžeme uvést – velkoobchody,
obchodní domy, prodejny, stánky, bazary, trhy,
e-shopy a jiný zásilkový prodej, pojízdné prodejny, podomní prodej a další.

Minoritní činnosti
Tržby z minoritní (doplňkové) činnosti má podnikatel možnost začít evidovat až s tržbami
z hlavní činnosti dané provozovny, (např. kadeřnice prodávající vlasové přípravky nebo pivovar prodává v podnikové prodejně čepice
s logem). Podmínkou je, že platby za tyto minoritní činnosti nepřekročí v dané provozovně
175 000 Kč za rok (a tvoří méně než polovinu všech plateb dané provozovny) – vychází
se z předchozího kalendářního roku.

Internetové obchody
Seminář s názvem EET pro velko- a maloobchody krok za krokem proběhl při veletrzích módy
Styl a KABO na brněnském výstavišti dne 20.
února. Přestože šlo o poslední den veletrhů,
tak byl přednáškový sál zaplněný téměř do posledního místa. Role přednášejících se ujali
Ing. Lukáš Kozák – poradce náměstkyně ministra pro daně a cla (Ministerstvo financí ČR)
a Ing. Zuzana Janková – metodička Oddělení evidence tržeb I (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj). Role moderátora se ujala PhDr. Vlasta Mayerová – tajemnice ČOKA.
V úvodu semináře byly vysvětleny základní principy fungování systému EET a také
to, kdo je ze zákona povinen tyto tržby
evidovat. Celý proces EET byl rozdělen
na několik fází:
1. fáze – stravovací a ubytovací služby –
začátek evidence 1. 12. 2016
2. fáze – maloobchod a velkoobchod –
začátek evidence 1. 3. 2017
3. fáze – ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze) – začátek evidence 1. 3.
2018
4. fáze – vybraná řemesla a osobní služby –
začátek evidence 1. 6. 2018
Vždy je uvedena konkrétní činnost. Ale je nutné si dávat pozor, protože jeden podnikatel
může mít více činností! V první fázi se do EET
zapojilo v průběhu prosince 2016 přes
42 000 podnikatelů, bylo vydáno 78 milionů
účtenek a průměrná odezva na úrovni centrálního systému byla 80–90 milisekund. Pro
čtenáře časopisu Svět textilu & obuvi vybíráme nejzajímavější informace ze semináře.

Maloobchod a velkoobchod
Jaká je vlastně definice těchto činností pro
účely EET a kde platí povinnost evidence od
1. 3. 2017:
■ Jde o přeprodej zboží, (tj. nákup a prodej
bez dalšího zpracování)
■ Spadá sem i zprostředkování obchodu,
(např. činnost obchodních zástupců)
■ Nejde o prodej vlastního zboží, (např. firemní prodejny), ten bude spadat až do
další vlny EET.
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Tržby internetových obchodů jsou obvykle realizovány následujícími způsoby:
■ Převod na bankovní účet (nepodléhá EET)
■ Platba hotově nebo kartou na výdejně
(podléhá EET)
■ Platba kartou online (podléhá EET)
■ Platba dobírkou (záleží na nastavení vztahu
s doručovatelem)

platníka (PKP), který je vytvořen pokladním
zařízením poplatníka. Údaje o tržbě musí podnikatel odeslat nejpozději do 48 hodin. V praxi
to bývá řešeno automaticky softwarem v pokladním zařízení, které kontroluje dostupnost
spojení a odesílá data – ptejte se proto svého
dodavatele, zda tomu tak skutečně je!

Jak postupovat v případě poruchy
pokladního zařízení
Pokud dojde k poruše pokladního zařízení,
podnikatel může pokračovat ve své činnosti.
V okamžiku inkasa tržby ale nebude moci zaslat správci daně údaje o evidované tržbě
a vystavit zákazníkovi účtenku. Pokud půjde
o jím nezaviněný stav a tuto skutečnost prokáže, nebude za nezaslání údajů o tržbě a nevydání účtenky sankcionován. Proto je dobré
uchovat veškerou korespondenci se servisní
firmou, která provádí opravy apod.
Po zprovoznění pokladního zařízení bude podnikatel povinen zaslat příslušné údaje o přijatých tržbách správci daně dodatečně, a to
v důvodných případech i pouze jednou sumární částkou.

Sleva na dani
Jednorázová sleva na dani z příjmů pro
podnikající fyzické osoby ve výši
5 000 Kč. Nezáleží na skutečně vynaložených nákladech. Pouze pro poplatníky
s příjmy dle § 7, (jde o příjmy ze samostatné činnosti).

Informační povinnosti
prodávajících

Finanční správa vydala specifickou metodiku
k online platbám. Lze evidovat až při zjištění
zadání příkazu k úhradě/nejpozději při expedici zboží.

Nelze se připojit k internetu
nebo internet vypadne
Podnikatel nemá možnost se připojit k internetu – řešením je zjednodušený režim, resp. evidence tržeb probíhá offline. Údaje o tržbě se
neodesílají online, ale nejpozději do pěti dnů.
Zákazník dostává účtenku v okamžiku přijetí
tržby. Účtenka obsahuje kódy BKP a PKP. Tržby lze ve zjednodušeném režimu evidovat na
základě zákona, nařízení vlády nebo povolení
správce daně. O povolení evidovat tržby ve
zjednodušeném režimu je nutné zažádat na
místně příslušném finančním úřadě.
Pokud podnikatel eviduje online, ale internet
vypadne, tak po uplynutí tzv. mezní doby odezvy (min. 2 sekundy) je možné vystavit účtenku
bez kódu Finanční správy (FIK), resp. účtenka
bude obsahovat místo tohoto kódu kód po-

Podnikatel je povinen umístit ve všech
místech, kde jsou přijímány tržby nebo
nabízeny výrobky/služby (e-shop) informační oznámení, o tom, že má povinnost
evidovat tržby a vystavovat účtenky. Text
informačního oznámení je následující:
Při běžném režimu
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající
povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu
u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
Při zjednodušeném režimu
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající
povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do pěti dnů.“

Informační servis pro podnikatele
Telefonní infolinka funguje v pracovní dny
9.00–17.00, obslouží až 100 podnikatelů
současně.
Jednotné číslo: 225 092 392
Informační web www.etrzby.cz – zde jsou
detailní a aktuální informace k evidenci tržeb
a kontaktní formulář pro dotazy.
Připravila: PhDr. Vlasta Mayerová,
tajemnice ČOKA

Právní poradna
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Advokát radí

CO KDYŽ
NEDOSTANU MZDU?
a nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy
tento důvod vznikl.

Jak může zasáhnout stát?
Pokud se zaměstnavatel dostane do insolvence, může zaměstnanci poskytnout finanční náhradu také krajský úřad práce, maximálně však do výše tříměsíčního nároku a za
splnění podmínek podle zákona o ochraně
zaměstnanců před platební neschopností.
Na takového zaměstnavatele lze také upozornit oblastní inspektorát práce, který mu
pak uloží pokutu až do výše dvou milionů korun. Tohoto rizika by si měli být zaměstnavatelé vědomi, dotýká se totiž nepřímo i statutárních orgánů obchodních společností.

Foto Pixabay

Praha – Co může dělat zaměstnanec, kterému šéf nevyplatí mzdu? Na co má právo? Může kvůli nevyplacené mzdě ukončit okamžitě svůj pracovní poměr bez svolení zaměstnavatele a přestat chodit ze dne na den do práce? Od koho může požadovat náhradu mzdy?
Co dalšího hrozí zaměstnavateli?

Každý zaměstnavatel má povinnost vyplatit
zaměstnanci mzdu dle ujednání v pracovní
smlouvě. Pokud tak neučiní, může se mu to
zle nevyplatit a prodražit. Představme si tedy situaci, že zaměstnavatel přestane mzdu
vyplácet a zaměstnance zahrnuje jen sliby
a odklady.

Co může požadovat zaměstnanec?
V prvé řadě může zaměstnanec samozřejmě trvat na vplacení mzdy v dohodnutém
termínu. Pokud zaměstnavatel odmítá odměnu za vykonanou práci uhradit, doporučujeme zaslat předžalobní výzvu. Na tu většina
dlužníků reaguje a snaží se dohodnout třeba
na nějakém splátkovém kalendáři.
Pokud to však nejde „po dobrém“, může zaměstnanec podat žalobu a kromě dlužné
mzdy požadovat i úroky a náhradu nákladů
vymáhání. Jde především o soudní poplatek
a náklady na právní zastoupení.

Zaměstnanec může v případě dlužné mzdy po
splatnosti i „okamžitě“ zrušit pracovní poměr
bez dodržení výpovědní lhůty. Ač pojem „okamžitě“ navozuje dojem rychlosti, neznamená
to, že může den po nedodrženém výplatním
termínu přestat chodit do práce. Například
mzda za listopad 2016 je nejpozději splatná
31. prosince 2016. Nehledě na to, kdy určuje
výplatní den pracovní smlouva. Teprve nedojde-li k vyplacení mzdy zaměstnavatelem do 15
dnů po tomto termínu splatnosti, tedy do 15.
ledna 2017, může zaměstnanec okamžitě
zrušit pracovní poměr a ještě mu vznikne nárok na odstupné. Konkrétně ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby sjednané v pracovní smlouvě (tedy
nejčastěji ve výši dvou měsíčních příjmů).
Nemůže to však zvažovat neomezeně dlouho. Zaměstnanec tak musí učinit do dvou
měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl,

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz,
jehož prostřednictvím dochází
k poskytování dostupných
a flexibilních právních služeb
zejména v oblasti pracovního
práva, práva nemovitostí, převodů
vozidel, ale i dalších právních
oblastí. Právní služby poskytují
prostřednictvím tohoto webu
pouze advokáti.
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Francie

POKLES PRODEJE ODĚVŮ
Paříž – Podle údajů francouzského módního
institutu (IFM) utratili francouzští spotřebitelé v loňském roce za textil a oděvy
o 1,2 % méně než v roce 2015, a to i přes
malé zlepšení prodeje za prosinec.
Co se týká módních řetězců, výsledky jsou
značně rozdílné, od poklesu o 3,3 % za prodej
oblečení v hypermarketech a supermarketech až po nárůst o 7,2 % v obchodních domech. Celoroční propad alespoň trochu zmírnil nárůst prodeje za prosinec. Díky tomu dosáhl celoroční pokles jen 1,2 %, za leden až listopad 2016
činil 1,6 %. Pro letošní rok očekává IFM pokles prodeje o 1,4 %.

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Vážená redakce,
velký dík za lednové číslo časopisu Svět textilu & obuvi. Rád bych reagoval na
rozhovor s módní návrhářkou Žil Julií Vostalovou, který mě trochu zvedl ze židle. Opět mě utvrzuje v nepříjemném pocitu, který je dlouhodobý a přináší mé
velké obavy o náš oděvní obor. Odpovědi z rozhovoru typu:„Svou tvorbu nenosím… funguje jako osobní prohlášení… reakce na současné dění… nejraději
kombinuji naoko rozporující si hmotnosti a prostupnosti… ráda pracuji se stoprocentní syntetikou, kterou je možno plně recyklovat…“ atd. nemíním komentovat. Chci jen poukázat na klesající úroveň odborného školství, kdy pedagogové
v rámci naplnění stavu učeben ustupují z potřebné kvality znalostí studentů. Pomíjí časově náročné a pracné řemeslo, práci s lidskou postavou, jejími proporcemi a funkčními potřebami, materiály atd.
Nadužívání výrazů z oblasti digitální techniky a schovávání se za odborná i slangová anglická označení budoucího výrobce i zákazníka spíše odradí. Chrlíme
spousty rádobynávrhářů, či spíše oděvních kreativců, kteří následně nenacházejí uplatnění (nejsem proti studentské kreativní tvorbě za účelem zkoumání nových možností). Průmysl, malí oděvní výrobci i zakázková krejčovství volají po odborně vyškolených řemeslnících. Nejsou. Mladí tvůrci nemají následně potřebné výrobní zázemí a musí se uchylovat k podobným kreacím, které vidím nejen
na reprodukovaných fotografiích (mimochodem stačí nahlédnout do historie
módy 70. a 80. let na tvorbu Issey Miyakeho či Yohji Yamamota), ale všude po
evropských studentských soutěžích a setkáních. Tleskáme někdy až neumětelským výtvorům a neuvědomujeme si, že by nás tito tvůrci měli opravdu oblékat.
V nabídce zákazník nenachází potřebný sortiment, např. klasické separátní kalhoty, sukně, saka, pláště, kostýmy atd. ve středních cenových relacích a oprávněně se ptá: Kdo připravuje vývojové i výrobní odborníky, střihače, krejčí, tkalce,
skutečné oděvní návrháře, kteří ovládají své řemeslo? Kdo se vyzná v současném velikostním sortimentu a kdo ho dodržuje? Kdo nakupuje výrobky pro obchod a na základě jaké poptávky a potřeb trhu, kde probíhají kontraktační řízení
a kdo se jich s předstihem účastní atp.?
To, jak se převážná část společnosti obléká, není dáno jen současným uvolněným životním stylem (nic proti němu), špatnými mediálními vzory (nesmyslné
módní policie, nekvalitní oblečení moderátorů ČT aj.), ale hlavně nemožností výběru, špatně nabízeným a těžko kombinovatelným oděvním sortimentem. Nemusíme začínat od začátku, stačí neustupovat od základů řemeslné či kvalitní
průmyslové tvorby, věnovat čas mladým adeptům oboru, klást důraz na kvalitu
a profesionalitu, chválit i vyřazovat. Zákazník by měl znát své potřeby a tvrdě je
vyžadovat. Jsme ve středu Evropy a máme na co navazovat. Kdy už konečně
někdo zvolá: „Císař je nahý!“
Ing. Petr Tylínek, pedagog a vyznavač kvalitní módy
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