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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

vstupujeme společně do dalšího roku. Do-
ufejme, že bude stejně úspěšný, jako ten
předcházející a pokud možno ještě lepší.
I tentokrát jsme pro vás připravili spoustu –
doufejme, že zajímavého – čtení. Jde o od-
borné články, rozhovory, statistiky z domova
i ze zahraničí. Tak například na stranách 8–
10 se dočtete, jaké jsou trendy v oboru mla-
dá móda a streetwear pro léto 2020, o ně-
kolik stránek dál se pak dozvíte, jaké trendy
převažují v kolekcích obuvi pro léto 2020
a také kožené galanterie. 
Rok tradičně začíná pěkně zhurta, a sice „jar-
ním“ vydáním mezinárodních veletrhů STYL
a KABO v Brně. Ty tentokrát proběhnou ve
dnech 22.–24. února ve zcela novém prove-
dení. K jakým změnám v Brně došlo, o tom
se dočtete na straně 20 tohoto vydání. O čty-
ři stránky dál se dozvíte, jaký byl loňský rok
z hlediska tuzemského textilního a oděvního

maloobchodu. Již tady vám ale mohu sdělit,
že rok 2019 byl neobyčejně dobrý...
V neposlední řadě si dovoluji upozornit na
jedno malé jubileum: Odborný časopis Svět
textilu&obuvi vstupuje do jubilejního – již de-
sátého roku své existence. Jsme rádi, že
jsme se za tu dobu dokázali etablovat na je-
diný odborný tištěný dvouměsíčník, který vy-
chází jak v České republice, tak i na Sloven-
sku. Chtěl bych za to poděkovat jak inzeren-
tům, kteří tento časopis živí, tak především
našim čtenářům. Neboť bez nich by nebylo
těch deset úspěšných let. 
Na úplný závěr bych vás rád pozval na náš
stánek na veletrhu STYL a KABO, který na-
jdete v pavilonu P pod číslem E12. Budeme
tam spolu s Asociací textilního a oděvního
průmyslu a SOTEXem. Přijďte se s námi po-
dělit o vaše zkušenosti a postřehy z textilní,
oděvní a kožedělné branže. Zajímá nás to.

Michal Korol, šéfredaktor
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Herzogenaurach – Adidas, jedna z nejpo-
pulárnějších sportovních značek, připravila
s příchodem roku novou spolupráci. Po řa-
dě úspěšných spoluprací se světovými ce-
lebritami, jako je například návrhářka Stel-
la McCartney či zpěváci Pharell Williams
a Kanye West, představila značka nejno-
vější kolekci, na níž se podílela americká
zpěvačka Beyoncé.

Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček součas-
nosti má vliv nejen na poli hudby, ale také
v oblasti módy. Sama spolupracovala již s ně-
kolika módními domy a v roce 2016 pak ve
spolupráci s anglickým módním řetězcem
Top Shop založila svou vlastní řadu oblečení.

Poté co v listopadu 2018 odkoupila podíl
britského businessmana Phillipa Greena,
spadá značka zcela do vlastnictví Beyoncé.
V rámci znovuotevření v dubnu roku 2019
představila nově vznikající partnerství se
značkou Adidas, kde vytvořila kolekci nesoucí
název Ivy Park.
Zřejmě nejdůležitějším faktem je, že jde
o genderově neutrální kolekci, která obsahu-
je vedle oděvu, také obuv a doplňky. Co se tý-
ká množství jednotlivých kousků, celá řada
bude velmi obsáhlá. Zákazníci si mohou poří-
dit nejen sportovní overaly, mikiny či cyklistic-
ké šortky, ale také například spodní prádlo.
Z hlediska barevnosti budou dominovat hlav-
ně kaštanově hnědé a krémové odstíny, kte-

ré budou doplněny o zpěvaččinu oblíbenou
zářivě oranžovou. „Kolekce zahrnuje můj
osobní styl a je navržena tak, aby si v ní kaž-
dý našel to své. Ráda v módě experimentuji,
kombinuji vysokou módu s každodenními
kousky, sportovní oděvy s couture, dokonce
i mužské a dámské prvky“ popsala Ivy Park
řadu sama zpěvačka. 
Vzhledem k tomu, že mezi zákazníky značky
Adidas jsou převážně muži, snaží se společ-
nost oslovit také více žen. Inspirací zřejmě
byla úspěšná kolaborace mezi značkou Pu-
ma a zpěvačkou Rihannou, která zazname-
nala velký úspěch. Bude řada Ivy Park stej-
ně úspěšná, jako byla kolekce Fenty od Ri-
hanny?

inzerce

Praha – S příchodem ledna zveřejnila
americká společnost Pantone barvu pro
rok 2020. Odborníci a zaměstnanci při
výběru zkoumali barevné vlivy z různých
koutů světa a v potaz brali také politickou
situaci ve světě. Volba tak letos padla na
PANTONE 19-4052, tedy na stabilní
a uklidňující Classic blue.

Výběr barvy roku poskytuje firmám a společ-
nostem dobré strategické nasměrování
v nadcházejících sezonách. „Lidé stále vníma-
jí barvu jako důležitou formu komunikace
a způsob, kterým mohou vyjádřit a ovlivnit
emoce. Designéři by se tak měli inspirovat
a používat barvy k propojení s lidmi.“ říká více
prezidentka Pantone Laurie Pressman. Pro-
to zaměstnanci při volbě barvy roku čerpali

inspiraci nejen v módním a textilním průmys-
lu, ale inspirují se napříč různými obory. Bar-
va Classic je také odezvou na globální dění
a přináší s sebou lehký politický a sociální
podtón. Reaguje tak na dnešní svět, kdy je ví-
ce než v předchozích letech potřeba pocitu
bezpečí a důvěry. Classic blue je nadčasová
barva, která navozuje pocit klidu a harmonie.
Vnáší stabilní základ nejen do všedních dnů,
ale také do šatníků zákazníků. Jde o neagre-
sivní a velmi elegantní modrý odstín, který
evokuje nekonečnou noční oblohu. V módě je
jednou z největších barevných stálic, která
každou sezonu umožňuje celou škálu různých
kombinací. Ačkoliv jde o barvu tradiční, letos
je využita také ve formě neobvyklých povrcho-
vých úprav a na high-tech, funkčních materi-
álech. Classic Blue dominuje celé řadě kolek-

cí. V kolekci značky Alberta Ferretti je kombi-
nována s černou a nechává vyniknout výraz-
né textury a rozmanitost materiálů, naopak
značka Balmain představila ucelené, mono-
chromatické looky.

Adidas

BEYONCÉ UVEDLA SPORTOVNÍ ŘADU IVY PARK

Barva roku 2020

PANTONE CLASSIC BLUE

Foto: Sneakernews.comFoto: WWD.com

Foto: Dezeen.com
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Charitativní akce Kabelkový veletrh se koná
napříč celou Českou republikou, v různých
regionech a v odlišných termínech během
celého roku, jde vždy o jednodenní akce. Zí-
skané peníze pomáhají lidem v regionech,
kde se tyto konají. Kdo se chtěl, nejen v Olo-
mouci, stát součástí akce a pomoci, měl dvě
možnosti: Tou první bylo darovat kabelku
a druhou navštívit samotnou akci a nějakou
z nabízených kabelek si zakoupit. Za vhodnou
pro darování byla i kabelka, která už má něco
za sebou, protože akci navštěvují i ženy kre-
ativní, které si ji upraví a vdechnou jí tak nový

život, což je jedna z forem udržitelnosti – vel-
ké téma dnešní doby.
Olomoucká akce přinesla 78 492 Kč. Tato
částka pomůže 15leté Leoně Pochopové,
která se narodila s dětskou mozkovou ob-
rnou – bilaterální formou s kvadrusympto-
matologií a uchopováním. Její rodiče jsou
neslyšící a oba pobírají invalidní důchod, ma-
minka je s ní doma, protože potřebuje celo-
denní péči druhé osoby. V současné době
mají možnost navštěvovat nově otevřené lo-
komoční centrum Jitrocel – nejmodernější
zařízení s využitím metod TheraSuit.

inzerce
sf Praha – Prostory Kongresového centra
v Praze ve dnech 12. až 15. prosince
2019 obsadil design. Uskutečnil se tam
další ročník Czech Design Weeku. Jde
o přehlídku představující autory nezávislé
scény, prostor zde dostávají čeští, ale
i zahraniční tvůrci s důrazem na opravdo-
vost a osobní přístup.

Široké spektrum vystavovatelů a jejich za-
měření zaujalo nejen fanoušky designu, ná-
bytku a podobně, ale i milovníky módy, pro-
tože mezi nimi byl Jen Len ateliér. Ten od
roku 2014 pracuje výhradně se stopro-
centním lnem a vytváří dámské oděvy, inte-
riérové doplňky a šperky s využitím ruční vý-
šivky a tisku, dále Jo.Bag nabízející tašky,
kabelky i batůžky různých tvarů, velikostí

a druhů z kvalitních i recyklovatelných mate-
riálů. Kristlof Leather je startupový projekt
spuštěný v létě 2019, představuje ruční vý-
robu kožených produktů z nejkvalitnější če-
ské hovězí usně, design, ale i udržitelnost
a praktičnost jsou pro něj zásadní. Mezi vy-
stavovateli se objevila také značka Leathery
specializující se na výrobu kožených doplňků
z italských usní a jejím cílem je tvořit kvalitní
koženou galanterii pomocí inovativních
a kreativních řešení. 
Program Czech Design Weeku byl pestrý, při-
nesl mimo jiné představení umělé inteligence
DEL Robot, nové kolekce světel několika zna-
ček, dále představení nové kolekce šperků
a šperkovnic Luby Bakičové a Barbory Štefán-
kové, kolekce pro období spring/summer
2020 značky Stinak, aj.

Czech Design Week 2019

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH KOLEKCÍ

Kralupy nad Vltavou

MÓDNÍ SHOW
POMOHLA
MOTOLU
sf Kralupy nad Vltavou – Těsně před Váno-
cemi se v KASS Vltava uskutečnila Charita-
tivní módní show, která byla skvělou příleži-
tostí pobavit a zároveň pomoci dobré věci.
Pořadatelé totiž výtěžek z celé akce věno-
vali klinice dětské hematologie a onkologie
2. Lékářské Fakultě v pražském Motole. 

Návštěvnice a návštěvníci akce si mohli vy-
slechnout pěvecké vystoupení, shlédnout ta-
neční vystoupení dětské skupiny PoBoFitdan-
ce, ale i vychutnat si pohled na výsledky tvorby
českých tvůrců. Své modely oděvů pro ženy
a dívky bez ohledu věku, představil módní návr-
hář Jiří Moravec z Ateliéru Moravec, který síd-
lí v severočeských Teplicích a jeho tradice výro-
by je větší než 20 let. Módní přehlídku zde měl
také mladý a talentovaný návrhář Michal Ma-
rek, tvořící oblečení pro ženy, ale i muže pod
svojí značkou Michal Marek. Tvorbu Michala
Marka je možné vidět rovněž i v jeho pražském
ateliéru. Součástí módní přehlídky byl i desig-
nér Michael Andreas, který se specializuje na
ruční výrobu luxusních kožených kabelek, ta-
šek, dámského a pánského módního oblečení.
Pracuje s vysoce kvalitními italskými a českými
pravými kůžemi. Celý večer moderoval Filip Ja-
nouch, jenž se zároveň stal i partnerem pro-
jektu. Generálními sponzory byly Město Kralu-
py nad Vltavou a KASS Vltava.

ots/Düsseldorf – Calzedonia, italská vý-
robní firma specializovaná na punčochové
zboží, uvedla na trh udržitelně vyrobené
eko punčochové kalhoty. 

Jsou zhotoveny z recyklovaných vláken Q-NO-
VA (zbytkové produkty normálního procesu
spřádání) bez chemikálií. Zároveň značka
oznámila spolupráci s projektem Plant-my-
Tree. Během kampaně bude vysazen jeden
strom za každé desáté prodané punčochové
kalhoty v Německu, aby se kompenzovaly emi-
se CO2 udržitelným zalesňováním. Do konce
roku 2019 by mělo být vysázeno více než
10 000 stromů. „Smíšený les Calzedonia“ se
nachází v Hesensku, bude se průběžně do-
plňovat a pomáhat nejen zlepšovat ekologic-

kou stopu společnosti, ale také trvale poskyto-
vat životní prostor zvířatům a hmyzu. Pro
svou mediální kampaň získala značka Calzedo-
nia modelku, influencerku a hvězdu sociálních
sítí Pamelu Reifovou (23), která se také zasa-
zuje o udržitelnost a uvědomělý způsob života.

Calzedonia

ZA PUNČOCHÁČE JEDEN STROM

Kabelkový veletrh 

VÝTĚŽEK JDE NA CHARITU

sf Olomouc – V prostorách Centra pohybu Olomouc se
koncem loňského roku konal další ročník charitativního
Kabelkového veletrhu. Tuto akci každoročně v Olomouci
pořádá charitativní organizace Dobré místo pro ženy
a Olomoucký deník. V minulosti se ale akce konala v ji-
ných prostorách.

Foto: Deník/Jiří Kropáč

Foto: Calzedonia

Model Jiřího Moravce
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Berlín – Pro současný hektický způsob ži-
vota je charakteristický nadměrný konzum
módy. Velké řetězce uvádějí se ziskem
každé dva týdny nové kolekce na trh.
V průměru každý občan Německa nakupu-
je 60 kusů oblečení ročně – více než jeden
kus za týden. Mnozí z nich však nakoupe-
né oblečení vůbec nenosí, nebo jen málo,
a pak jej pak odhodí do kontejneru se sta-
rým oblečením. 

Speciální výstava Fast Fashion – temná
stránka módy, kterou uvedlo Muzeum evrop-
ských kultur – Státní muzeum v Berlíně ve
spolupráci s uměleckoprůmyslovým muzeem
v Hamburku, kriticky zkoumá důsledky toho-
to chování na výrobce a životní prostředí
a vyzývá návštěvníky, aby se zamysleli nad
svým konzumním chováním. Muzeum evrop-
ských kultur (MEK) doplňuje zkoumání feno-
ménu fast fashion o další výstavu berlínské
slow fashion scény. 
V Berlíně, který je centrem mezinárodního
spravedlivého módního světa, se objevuje řa-
da inovativních nápadů, jak módu udržitelně
vyrábět, používat a zároveň z ní mít radost.
Ještě předtím, než se oděvy dostanou do
obchodu, dochází k největším „módním hří-
chům“. Samotné bavlněné tričko spotřebuje

2 700 litrů vody, která navíc po chemickém
barvení často obsahuje toxiny, vypouští do
řek. Místní lidé v outsourcingových zemích,
jako je třeba Bangladéš, trpí trvalým znečiš-
těním životního prostředí a kontaminovanou
podzemní vodou. Většina tamních žen si vy-
dělává na živobytí jako šičky v oděvním prů-
myslu. Jejich pracovní podmínky a mzdy po-
važuje stále více spotřebitelů za nepřiměře-
né a nespravedlivé. 
Jak je možné, že tričko stojí méně než cap-
puccino? Výstava Fast Fashion vysvětluje,
jak funguje globální módní průmysl a jak jsou
propojeni výrobci a spotřebitelé. Při řešení
důsledků, jaké má fast fashion na lidi a život-

ní prostředí, roste zájem veřejnosti o féro-
vou módu. Každý rok se v Berlíně koná nej-
větší světový veletrh spravedlivé módy pod
názvem Neonyt. Designéři a kreativci vytvá-
řejí trendy, vyvíjejí inovativní přístupy a mate-
riály a zpomalují cyklus módy. MEK předsta-
vuje berlínské průkopníky, kteří vysvětlují, co
pro ně znamená spravedlivá a udržitelná mó-
da – od ekologického upcyclingu přes férové
výrobní podmínky až po oděvy vyrobené
z certifikovaných materiálů a akce s výmě-
nou oděvů. Výstavu v Berlíně doplňuje po ce-
lou dobu jejího konání doprovodný vzdělávací
program s kreativními workshopy. Výstava
potrvá do 2. srpna 2020.

Obrovská obliba sportovního zimního lyžař-
ského oblečení značky Colmar, jejíž název
vznikl jako akronym jména zakladatele Maria
Colomba, nastala po skončení druhé světo-
vé války a přinesla hlavní rozvoj společnosti.
Bylo to období, kdy došlo k rozkvětu italské
ekonomiky, lyžování se začínalo stávat oblí-

beným sportem Italů i během víkendů. Italo-
vé si Colmar oblíbili pro jeho funkčnost, kte-
rá poskytovala nízký odpor při jízdě na lyžích.
Tento vývoj přivedl firmu k zaměření na výro-
bu lyžařských kompletů. Velkou popularitu
přineslo značce spojení s lyžařským šampi-
onem Zeno Colóem, pro nějž odborníci ve

firmě vyvinuli lyžařskou kombinézu s vylepše-
nými aerodynamickými vlastnostmi, s níž vy-
hrál Světový šampionát v alpském sjezdo-
vém lyžování v roce 1952. Značka Colmar
dále investovala do technologických výzku-
mů a stylových trendů, a také sponzorovala
nejlepší lyžaře a týmu Světového lyžařského
poháru, což se jí vyplatilo, protože oblékla
i další lyžařské velikány.
V současné době je značka Colmar stále ro-
dinná, vedou jí synové zakladatele a pokračují
tak v misi svého otce, investují do technologic-
kých výzkumů a sponzorují nejlepší týmy Svě-
tového lyžařského poháru. Colmar nabízí zim-
ní, ale i letní kolekce a kolekce určené na golf. 
V roce 2009 byla představena nová značka
Colmar Originals, nabízející trendy oblečení
se sportovními prvky vhodná pro městské no-
šení. Tento městský sportovní styl je oblíben
zákazníky, kteří rádi objevují nový design a styl
a tím prezentují svou osobitost. Značka Col-
mar Originals rychle zaujala přední místo me-
zi prémiovými značkami, jež utvářejí módní
trendy a sklízí tak úspěch nejen v Itálii, ale i na
mezinárodních trzích. V současnosti má své
obchody Colmar ve 21 zemích světa. Distri-
butorem značky Colmar v České republice je
společnost Lom trading, spol. s r.o.

Muzeum evropských kultur – Státní muzeum v Berlíně 

TEMNÁ STRÁNKA MÓDY

Colmar

NEJEN PRO ŠPIČKOVÉ SPORTOVCE

sf – V únoru roku 1923, v italském městě Monza, založil Mario Colombo se svojí ženou
Manufakturu Mario & C. Colombo, v níž začínali s výrobou plstěných produktů. Tento sor-
timent Mario Colombo opustil a v průběhu 30. let přešel na výrobu pracovních oděvů
a kombinéz z ultralehkých materiálů pro dělníky.
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8. Fair & Convention mtex+,

Chemnitz, 9.–10. června 2020

KNOW-HOW 
PRO ODBORNÍKY
V TEXTILNÍ
BRANŽI

Chemnitz – Chemnitz, průmyslová metropole ležící nedaleko ně-
mecko-českých hranic, bude letos už po osmé hostit veletrh
mtex+. Na veletrhu Fair & Convention for Hightech Textiles se 
sejdou výrobci, vývojáři a uživatelé všech druhů funkčních textilií.
Mezinárodní setkání branže se bude poprvé konat v novém kon-
gresovém centru Carlowitz v Chemnitz City. 

„Náš veletrh krátkých cest a intenziv-
ních kontaktů nabízí odborníkům
z České republiky vynikající příležitost
seznámit se s nejnovějším know-how,
navazovat a upevňovat obchodní
vztahy,“ zdůrazňuje André Rehn, ředi-
tel veletrhu mtex+. „Součástí veletr-
hu bude už tradiční německo-české
setkání podnikatelů. Výstavní část ve-
letrhu doplní bohatý program works-
hopů. Zahajovací referát na téma
Interiér auta budoucnosti přednese
9. června při příležitosti otevření ve-
letrhu někdejší manažer v automobi-
lového průmyslu Prof. Dr. Werner 
Olle, který nyní vykonává funkci ředi-
tele Ústavu CATI. Ústav se věnuje na

Technické univerzitě v Chemnitzu intenzivnímu výzkumu změny struk-
tury automobilového průmyslu. Více na www.mtex-plus.de. 

Účinný zvukově izolační systém z přírodních vláken
Norafin Industries (Germany) GmbH, Mildenau, výrobce speciálních
netkaných textilií se sídlem na saské straně Krušných hor, představí
v Chemnitzu zvukově izolační systém z přírodních vláken určený do by-
tů, kanceláří, fyzioterapeutických ordinací, wellness oáz a podobných
prostor. „Dosahujeme středního stupně absorpce zvuku 0,8 při maxi-
mální hodnotě 1,0 a jsme proto jedničkou na trhu v oblasti izolačních
systémů z přírodních materiálů,“ říká jednatel společnosti André
Lang. Společnost Norafin představí rovněž tapety vyráběné ze lnu a ji-
ných dorůstajících surovin. Více na www.norafin.com
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Norafin představí na veletrhu mtex+ inovační systémy zvukové
absorpce a tapety z dorůstajících surovin. Foto: W. Schmidt

Prof. Dr. Werner 
Olle, CATI Institute
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Mladá móda a streetwear pro léto 2020

INSPIRACE Z ULICE 
VÍTĚZÍ NAD NÁVRHÁŘI
rm Praha – V mladé módě se mísí mnoho
různých stylů a proudů. Obecně se více
objevují netradiční kombinace a okázalé lo-
oky, které mají za cíl zaujmout. Často jsou
v outfitech spojovány kousky, které jsou
zdánlivě nekombinovatelné. Mnoho mla-
dých se i nadále inspiruje kolekcemi znač-
ky Vetements či Supreme. Velmi silné po-
stavení zaujímá streetwear, retro vlivy
a vintage prvky, které jsou kombinovány
se sportovními tendencemi. Tuto sezonu
lze říci, že převládají volnočasové kolekce
nad těmi elegantními.

Jaro a léto ovládnou křiklavé barvy, celoploš-
né tisky a výrazné dezény. Kolekce jsou pest-
ré také z hlediska látek, kdy dochází ke kom-
binaci netradičních, funkčních materiálů
s těmi klasickými. Siluety jsou spíše uvolně-
né a vzdušné, u žen si však můžeme všim-
nout i modelů se zvýrazněným pasem. Toho
je docíleno buď za pomoci střihového řešení
jednotlivých kousků nebo díky opaskům či
šátkům. 
Většina kolekcí je zaměřena spíš na basicové
kousky a jejich transformace. Návrháři se pří-
liš nepouštějí do inovativních, často složitých
střihových řešení jednotlivých oděvů, sázejí

především na jistotu, která u mladých funguje
nejlépe.
Módní značky se vracejí zpět k 70. létům
a éře hippie a dále pak k 90. létům a vlivu
hip hopu. Vintage prvky uplatňují jak na odě-
vech, tak na vybraných módních doplňcích,
čímž dotvářejí ucelený look. Retro vlivy se ne-
prosazují jen na střihovém řešení, ale také
na použitých materiálech či speciálních povr-
chových úpravách. Efekt opraného denimu je
aplikován jak na ikonické kousky, tak na tep-
lákové soupravy či šaty. Velur a samet podtr-
hují ženskost a objevují se na kalhotových
kostýmcích či sukních. Čím dál tím častěji

dominuje streetwear. Ten postupně přebírají
jak světové značky, tak designéři a módou
z ulice se ve svých kolekcích přímo inspirují.
Posiluje vliv Instagramu a celebrit či blogge-
rů, kteří na sociálních sítích působí. Mladí ví-
ce hledí na trendy určované influencery než
na trendy, které představují na přehlídkách
módní značky. Dívky hledají inspiraci přede-
vším u sester Jennerových či skandináv-
ských bloggerek, mladí muži pak u návrháře
Virgila Aloha či rappera Travise Scotta. Vzni-
ká také mnoho zajímavých kooperací, často
jsou představovány kolekce, které jsou navr-
ženy přímo osobnostmi.

8

Part TwoDundas

BOHO SUMMER

S létem se do ženských šatníků navrací něžnost a jemnost. V kolekcích
vynikají vzdušné, přírodní materiály v neutrálních barvách, dominují béž-
ové a pudrové tóny. Ženskost je podtržena volány a drobným řasením.
Všímáme si dvou proudů, první je inspirován stylem hippie. Florální moti-
vy a květinové dezény jsou aplikovány na maxi šatech a tunikách, ty jsou
nejčastěji kombinovány se slaměnými pantofly a sandály. Druhá tenden-
ce se nese ve znamení čistoty a minimalismu. Jednoduché střihy jsou
nejčastěji kombinovány s bílými, hedvábnými a bavlněnými materiály bez
vzorů a potisků. Charakteristické je také využití různých druhů madeiry.

B.Young

Change Blend
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Tod’s

Pulz Jeans

VINTAGE DENIM

Denim jako evergreen patří mezi stále populární prvky a v různých
obměnách tak doplňuje trendy každé sezony. Toto léto dominuje
vintage efekt, nejčastěji tak vidíme sepraný či světlý denim,
klasická indigo modrá bude toto jaro a léto spíš upozaděná.
Návrháři se zaměřili také na drobnější detaily, jako je výrazné
prošívání, zdobné aplikace či kapsy. Převládají klasické kousky,
jako jsou džínové bundy a retro mom jeans s vysokým pasem.

Časté jsou také džínové šaty rovného střihu v délce pod kolena,
které mohou být doplněny přepásáním ze stejného materiálu.

IN YOUR 
PARENTS CLOTHES

Retro vlivy ovládly letní kolekce světových značek. Vedle prvků 
ze 70. letech se v hojné míře setkáváme také s inspirací 
90. léty, zejména hip hopovou subkulturou. Základ tvoří

především tmavý denim, imitace flanelových košilí s různými
kostkovanými vzory a jednoduchá bavlněná trička s výrazným

potiskem. Častý je trend oversized kousků, který můžeme vidět
na teplákových soupravách, bundách i kalhotách. Neméně

podstatné jsou také módní doplňky, kde dominují tenisky
s mohutnou podrážkou a rybářské klobouky z různých materiálů.

BlendShe

Vero Moda

Isabel 
Marant

Ovadia & Sons

Cream Jack & Jones

Dranella



Foto: archiv firem

Change

HIGHLIGHTER COLORS

K jaru a létu neodmyslitelně patří výrazná a obsáhlá barevná paleta.
Letošní sezonu budou nejvíce vynikat barvy zvýrazňovače, které jsou
v kolekcích zastoupeny nejčastěji zářivě žlutou či zelenou a dále pak

svítivě oranžovou. Velmi často jsou tyto barvy kombinovány se
sportovnějšími a funkčními materiály, ponechány jsou pak ve zcela

čistých plochách a aplikovány na jednoduchých, základních střizích.
V pánských kolekcích jsou využity na svrchnících či pláštích. U žen

se tyto křiklavé tóny objevují především na elegantních střizích, jako
jsou kostýmky či sukně.

Svět textilu & obuvi Zahraniční trendy

leden – únor 2020

Ralph Lauren Balenciaga

See by Chloé

Rochas

10

TOUCH OF SPORTWEAR

Sportovní styl je klíčový pro celou jarní a letní
sezonu. Do kolekcí není zapracován
prvoplánově, ale je zaměřen na sofistikovaně
propracované detaily v podobě barevných lemů

a různě vzorovaných dílů. Uplatňují se také maxi
nápisy, loga a grafické potisky. Často jsou využity

plášťoviny či šusťákoviny s voděodolnou úpravou, dále pak
pevné, pružné úplety.

Sympli

Rag & Bone

Acne Studios
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Kožená galanterie jaro a léto 2020

V ÚZKÉM SPOJENÍ
S UDRŽITELNOSTÍ
A PŘÍRODOU

12

rm Praha – Veletrhy v Německu a Itálii představily nejnovější trendy na jaro a léto 2020.
Milánský Mipel se zaměřil především na udržitelnost a přírodou. Stejně tak ILM Offen-
bach uvedl mnoho udržitelných kolekcí, jež se soustředí na recyklaci a užívání veganských
materiálů. Představeny byly také tři hlavní směry, které vystihují atmosféru kolekcí – po-
šetilost, která se nese ve znamení geometrických prvků a elektrizujících barev, pozitivita,
jež se vyznačuje především jemnými liniemi a přírodními barvami a nakonec citlivost, které
vévodí minimalistické tvary a čistá barevnost.

Obecně lze jarní a letní koženou galan-
terii rozdělit do několik

odlišných stylů. První
se vyznačuje kvalitní-
mi přírodními mate-

riály, v hlavním za-
stoupení s hlad-

kou kůží, bavlnou,
rafií a slámou.

Často je zde vy-
užito zaplétání
přízí, vláken či
perforace ma-

teriálů. Střihy a linie jsou velmi jednoduché
a čisté, přenechávají tak veškerou pozor-
nost struktuře materiálů. Naproti tomu
stojí velmi výrazné kolekce, které vynikají
netradičními, inovátorskými tvary, stejně
tak nápadnými povrchovými úpravami a ba-
revností. V tomto případě platí, čím více,
tím lépe. 
Hojně jsou v posledních sezonách zastoupe-
ny volnočasové batohy, tašky a vaky. Spor-
tovní střihy jsou kombinovány s elegantními
materiály a naopak funkční materiály jsou
často aplikovány na čistých liniích.

Deichmann

Esprit
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SHAPE REVOLUTION

Vedle klasických střihů tašek které známe, se letos v kolekcích
světových značek objevují netradiční formy kabelek i batohů. Může

jít o střídmější provedení v podobě přísně geometrických tvarů.
Časté jsou tak vyztužené kruhové a krabicové psaníčka z kůže či

košíkářského pletiva. Velmi hravou a výraznou variantou jsou
konkrétní vyobrazení, například ve formě kočičích hlav či kytar. Na

sportovních a volnočasových modelech si můžeme všimnout
abstraktnějších, až neforemných tvarů, které využívají efektu

převazování či různého zapínání. Vyhotoveny jsou z měkčích kůží,
funkčních materiálů a pevných pláten.

Paco Rabanne

Staud

Deichmann

BGENTS Hermes

Gabor

Bullagi

Acne 
Studios

METALLIC GLOW

Letní kolekce jsou typické pestrou barevností, velkým množstvím
ozdobných prvků a kontrastní kombinací materiálů. Tuto sezonu se
do popředí dostávají také metalické odlesky a třpytivé efekty ve všech
možných provedeních. Nejčastějším typem je metalická povrchová
úprava hladké i strukturované usně, dále pak holografické fólie
aplikované na kůži a kožence či drobné kovové stříbrné destičky.
Nejčastěji tuto sezonu uvidíme měkká i pevná psaníčka a malé
kabelky, kde je efekt užitý na drobných detailech, na jednotlivých
dílech střihů, ale také na celých plochách. Výjimkou nejsou ani
sportovní tašky, vaky a batohy, které ve spojení s metalickým
provedením dodávají kolekcím luxusnější vzhled.

OVAL SPORTY BAGS

Sportovní vlivy stále více sílí také u kožené galanterie. V nejnovějších
kolekcích si můžeme všimnout posunu od batohů a vaků právě

k dlouhým oválným taškám, které už s sebou nemusíme brát pouze
do fitness centra. Celkový vzhled je transformován tak, aby bylo

jasné, že jde o tašky určené do města. Mohou být buď ponechány
ve volnočasovém provedení, které vyniká ostrou barevností, velkými

potisky a měkčími materiály nebo kontrastně kombinováno
v elegantní variantě s hladkou kůží či velurem. V tuto chvíli je pak
potlačena také barevnost a vyniká řemeslně kvalitní zpracování.

Judith 
Leiber
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Foto z veletrhu ILM Offenbach, Mipel a archiv firem

Ralph Lauren

TANGLED & PERFORED

I přesto, že tradiční hladká kůže bez dezénu stále dominuje ve
většině kolekcích, postavení nalézají také modely, kde vyniká právě
povrchová úprava. Ta se v letních měsících bude vyskytovat
především ve dvou provedeních. Tím prvním je proplétání různě
širokých kožených pruhů a pásů. Objevují se buď v klasickém vzoru
mřížky nebo sofistikovaně splétaných obrazcích. Druhým trendem
je drobná i výrazná perforace kůže, vše pod taktovkou přísné
geometrie. Často je také k vidění kombinace obou těchto dekorů
na jedné tašce či kabelce.

PradaCinque Salvatore Ferragamo

Kate Spade New York Stella McCartney Abro

Gabor

Co
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XXL BAGS

Malé psaníčka, cross body tašky a body bags jsou stále
populární, naproti nim se však toto jaro a léto postaví nový trend

maxi tašek. Nejčastěji se v kolekcích objevují ve formě
nevyztužených měkkých vaků či shopperů. Veškerá pozornost je
zaměřena právě na velikost, tvarově jsou však všechny modely

velmi střídmé, bez složitých střihových řešení. To stejné platí pro
volbu materiálů, kdy v kolekcích dominuje hladká kůže bez

výrazného dezénu a barevnost, která se pohybuje především
v základní, neutrální paletě.

Shabbies

Bullagi

Bullagi
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Trendy obuvi pro léto 2020

VE ZNAMENÍ VÝRAZNÝCH
PRVKŮ A DEKORU

DÁMSKÁ OBUV
Podobně jako tomu začalo být již na jaře, tak i v létě ustupují sneakery do pozadí a pozornost návrhářů i firem se zaměřuje především na
elegantnější střihy. Nepůjde však o žádné konzervativní tvary. Přes léto bude pozornost zaměřena na transformované střihy tradičních ty-
pů obuvi i propracované detaily, jako je například kovové zdobení. Velmi výrazným prvkem budou v létě různé typy šněrování a přepásává-
ní kotníků. Vedle klasických podpatků budou toto léto dominovat, mohutné blokové podpatky, platformy a vysoké flatformy v nejrůznějších
provedeních.

rm Praha - Obuv v letních měsících
se ponese v čistých liniích a základ-
ních střizích. Pozornost bude upřena
především na drobnější detaily
a ozdobné prvky ve formě nejrůzněj-
ších dekorů či výrazných barev. Na
druhé straně můžeme očekávat jed-
nolitou obuv v podobě použití jednoho
materiálu na celém svršku včetně po-
dešve či podpatku. V kolekcích je po-
užita nejčastěji klasická hladká kůže
či velur, nebo naopak funkční či úple-
tové svršky.

Kolekce se nesou především v jem-
ných, pastelových a krémových tónech,
které jsou doplněny neutrální bílou ne-
bo drobnými barevnými akcenty. Větši-
nu kolekcí tak ovládly jednoduché a de-
centní kombinace materiálů. Pro záka-
zníky požadující výraznou obuv pak ná-
vrháři a značky připravili kolekce
s použitím zvířecích námětů, nejčastěji
reptilií a safari vzorů, nebo naopak exo-
tické florální motivy.

FLATFORMS & HIGH SOLES

Trendem posledních let jsou bezesporu výrazné, vysoké pod-
rážky a flatformy, jež mohou být zajímavou alternativou
k běžným podpatkům. Letos se bude tento prvek objevovat
nejen na elegantních sandálech či polobotkách, k dostání
bude také ve sportovnějším provedení na pantoflích a teni-
skách. Vedle jednobarevného decentního provedení lze vybí-
rat mezi kombinacemi výrazných barev nebo se zaměřit na
spojení netradičních materiálů a zdobných aplikací. Volbou
mohou být také výrazně tvarované masivní podrážky.

Fluevog
Marino 
Fabiani

TRANSFORMED LOAFERS

Mokasíny a loafers zastávají v posledních sezonách velmi
dominantní postavení a jsou v dámské i pánské obuvi vel-
kým trendem. Toto léto je však můžeme vedle klasických
tvarů očekávat v upravených a netradičních střizích, často
až v extravagantních provedeních či s výrazným zdobením.
Velmi populární jsou loafers na blokových podpatcích nebo
také stále přetrvávající trend v podobě zvířecích motivů.
Mezi nejčastější patří zebra či reptilie.

Brunate

Gabor

Deichmann
Mephisto

Högl
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SNEAKERTIME

Pánské obuvi i nadále dominují sneakery a sportovní prvky,
které v letních kolekcích vidíme jak ve výrazných provedeních,
tak v elegantnějších variantách. Ty mohou být vhodné nejen na
volnočasové aktivity, ale také na méně formální byznysové udá-
losti. Na teniskách můžeme pozorovat hladkou kůži, velur
i funkční, sportovní materiály, které jsou spolu často kombino-
vány. Dekorovány jsou výraznými, barevnými nápisy či geomet-
rickými tvary našitými přímo na obuvi.

Letní sezona se v pánské módě nese především ve znamení volnočasové obuvi. Světové módní značky představily kolekce plné sneakerů,
sandálů, pantoflí a mokasínů. Zatímco u žen se návrháři zaměřovali na detaily a zdobení, u mužů jsou ponechány čisté linie, kde nedomi-
nují okázalé dekory, ale naopak zajímavé střihové řešení. Střídmé jsou kolekce také z hlediska materiálů, nejčastěji vidíme velur a hladkou
kůži, u tenisek pak úpletové svršky. S těmi se však kromě sportovní obuvi můžeme setkat také v kombinaci s ležérními střihy. Z barevné-
ho hlediska jsou nejčetnější neutrální barvy jako černá, bílá a šedá, dále pak zemité tóny a pastelové odstíny.

PÁNSKÁ OBUV

YELLOW & ORANGE

Barvy sluneční záře jsou megatrendem
již několikátou letní sezonu a i letos mají
v kolekcích módních značek a návrhářů
výrazné postavení. Objevují se na odě-
vech, kožené galanterii a v hojném za-
stoupení také na různých typech obuvi –
především však na sandálech, panto-
flích a sneakerech. Toto léto budou do-
minovat všechny odstíny žluté, ale také
oranžová s přesahem do červené.

Cerutti Pakerson

LOAFERS & MOCCASINS

V hojném zastoupení tuto sezonu vidíme nejrůznější typy a střihy
mokasínů či loafers. Klasickou variantou je provedení z hladké
kůže, které zastupuje byznys obuv. Tyto modely jsou vyhotoveny
ve střídmých neutrálních barvách, nejčastěji v černé či tmavě
hnědé. Ležérní variantou jsou velurové či plátěné mokasíny,
u kterých je pozornost zaměřena především na podrážku. Tu to-
to léto nejčastěji uvidíte ve „slaměném“ provedení, které je inspi-
rované klasickými letními espadrilkami. Sportovní variantou jsou
zejména úpletové svršky s výraznou, mnohdy barevnou podešví.

Franceschetti

Stonefly
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Jack & Jones
Pakerson

Högl

Emu 
Australia

Jeannot
Lloyd

Calzaturificio
Sirio

PLAYFUL SLIPPERS

Pohodlnou volbou na horké letní měsíce
jsou pantofle. Ty v minulých sezonách
nabíraly na popularitě a transformovaly
se z klasických ortopedických pantoflí do
nejrůznějších provedení. Toto léto tak
bude platit – čím výraznější, tím lepší.
Lehce decentnější variantou mohou být
jemné metalické odlesky či jednoduché
střihy připomínající domácí trepky. U ex-
travagantních modelů můžeme naopak
očekávat použití výrazných, ne typicky
obuvnických materiálů. V kolekcích se
setkáváme s pudrovými a jasných barva-
mi, zdobení v podobě kamínků či výšivek
a výraznými 3D koženými aplikacemi.

STRIPING GAME

Jedním z nejvýraznějších prvků letní se-
zony jsou pásky a šněrování. Aplikovány
jsou na všechny typy obuvi, především
pak na sandále a klasické lodičky. Pásky
se vyskytují v různých modifikacích, tuto
sezonu však nejčastěji obepínají kotníky.
Variantou, která se také často objevuje
v kolekcích světových značek, je přepá-
sání nártu ve stylu „Mary Jane modelu“
od návrháře Manola Blahnika. Podmín-
kou u tohoto trendu zůstává, že zbytek
obuvi je ponechán zcela čistý, bez zby-
tečných prvků a okázalých ozdob.

Baldinini

Tamaris

Acne Studios

Thies
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Praha – Pokračujeme v našem seriálu, ve
kterém představujeme návrháře a desig-
néry z České republiky i ze zahraničí. Ten-
tokrát vám přestavujeme módní návrhář-
ku Terezu Rosalii Kladošovou, která po-
chází z Moravy, ale žije a tvoří v Praze.
Svět textilu & obuvi jí požádal o rozhovor. 

Jak jste se dostala ke své profesi módní
návrhářky, co vás k ní přivedlo?

Když nad tím přemýšlím, tak mojí prvotní mo-
tivací k tomu, abych se stala módní návrhář-
kou, byla vlastně moje maminka. Motivovala
mě ke studiu tohoto oboru, protože jsem by-
la nerozhodná. Moje maminka je velmi kre-
ativní a sama si vždy vytvářela oblečení.

Specializujete se ve své tvorbě na něco
konkrétního?

Zajímá mě práce s textilem, proto si většinu
materiálů, se kterými pracuji, vytvářím sa-
ma. Ať už je to netkaný materiál, pletenina
nebo digitální tisk na látku. Už na střední
škole jsem ráda pracovala s netradičními
materiály při tvorbě oděvu, dělala jsem
patchwork z oděvů zakoupených v second
handech, apod. Impulzem pro hlubší sezná-
mení se s ručním vytvářením textilu bylo pro
mě jedno semestrální zadání na VŠUP, jenž
znělo reinterpretace tradičních textilních
technik. Zkoušela jsem tkát, háčkovat, poté
jsem přešla ke strojové pletáži, až jsem do-
šla k invenci ve vytvoření si vlastní technolo-
gie pro netkaný materiál a ten vytvářím z od-
padové merino vlny.

Komu je určená vaše tvorba?

Všem lidem, kteří mají odvahu nosit oblečení
s přesahem, nebojí se barev a hravosti. Pro-

zatím jsem dělala pouze dámské kolekce
a pánské oděvy jen na zakázku.

Co charakterizuje vaši tvorbu?

Určitě můj rukopis. Jde o moji práci s bar-
vou a vzory, popsala bych to jako future ret-
ro. Pracuji s nimi jinak než ostatní kolegové.

S jakými materiály pracujete nejčastěji?

Ráda a primárně pracuji s přírodními mate-
riály jako je vlna, bavlna, ale i s viskózou
a tencelem. Jak jsem zmínila výše, věnuji se
výrobě netkaného materiálu z odpadové
merino vlny. Nejde mi primárně o to, že to
je vlna, ale oceňuji, že mám přístup k mate-
riálu, který je odpadem a zrovna jde o meri-
no vlnu. Přišla mi škoda, to nějak nezpraco-
vat nebo nevyužít.

Který kousek ze své tvorby máte nejra-
ději?

Nejraději mám topy z kolekce Merino recyc-
le, protože se skvěle nosí a oživí každý outfit.
Z nové kolekce Coloring of Species mám vy-
braných několik kousků, na které už se moc
těším, až je budu nosit, ale nyní jsou ještě ve
výrobě.

Kde získáváte inspiraci pro svoji tvorbu?

Inspiraci získávám převážně z umění. Po-
slední dobou se snažím být sama sobě
múzou, aby vznikaly věci, které já chci nosit.
Dříve jsem nad tím takto nepřemýšlela
a vznikaly věci, které byly krásné, ale pro mě
samotnou nenositelné. Bylo to určité období
na vysoké škole, kde jsem neměla potřebu
přemýšlet, pro koho tvořím, šlo mi hlavně
o experimentování. Po škole jsem začala ví-
ce tvořit ready to wear kolekce a s tím přišla

i myšlenka, že bych měla vytvářet oblečení,
které chci sama nosit. Není tomu tak u vše-
ho, samozřejmě se tím nemohu nechat
úplně omezovat.

Kdo vás nejvíce podporuje ve vašem tvo-
ření?

Můj přítel, podporuje mě stoprocentně, bez
něj by to bylo mnohem těžší. Je fotograf, vy-
tváříme spolu i veškeré fotky, lookbooky atd.
Dále mám přátele, se kterými jsem studova-
la a ráda s nimi konzultuji svoji práci.

Jaká činnost vás nejvíce baví na vaší
práci?

Baví mě fáze rešerší, kdy chodím na výstavy
a prohlížím si knihy atd. Velmi mě baví prá-
ce na vývoji daného materiálu. Střihy, kalika
a šití už méně, naplňuje mě, když je oděv
hotový a ožije a já přemýšlím, jak ho ještě
vylepšit atd.

Představujeme designéry

TEREZA ROSALIE
KLADOŠOVÁ
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Setkáváte se s nějakými nepříjemnostmi
při své práci?

Problémů je několik. Pro návrháře je těžké
najít dodavatele materiálů a výrobce, kteří
jsou ochotni prodávat nebo vyrábět v men-
ším množství. Samozřejmě také při menším
odběru a menší výrobě je cena mnohem vyš-
ší a na základě toho stoupá i cena výsledné-
ho produktu. Bohužel je opravdu velký nedo-
statek švadlen a najít šikovnou, je jako hledat
jehlu v kupce sena. Zároveň tím, jaký je jejich
nedostatek, ty schopné švadleny mají velmi
vysoké sazby, které jsou nejen pro mě téměř
nedosažitelné. Chci vyrábět v České republi-
ce, ale zdá se to být méně a méně reálné.

Co po vás požadují vaši zákazníci nejčas-
těji?

Většinou mám štěstí na lidi, jež mi nechávají
volnost a ocení moje doporučení k oděvu pro
ně. Moc si vážím jejich důvěry.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

Poslední dvě přehlídky jsem měla na Design-
bloku v Praze, 2018 a 2019, také na podzim
2019 na Fashion Live v Bratislavě. V rámci
Designbloku na podzim 2019 jsem měla nej-
en přehlídku, ale také stánek, což bylo skvělé,
protože jsem se tam mohla setkat s lidmi
a osobně jim představit svoji tvorbu a odpově-
dět jim na jejich otázky. Moje oděvy najdete
v Charaktery design store, kde je možné se
také se mnou potkat, jelikož je to i můj show-
room. Kolekci pro jaro a léto 2020 jsem mě-
la možnost odprezentovat v showroomu Vir-
var v Bratislavě, kde byla připravena malá
prezentace pro klienty. Tento způsob prezen-
tace považuji za hezký a smysluplný, v podsta-
tě návrat k salónním přehlídkám.

Kde prodáváte svou tvorbu?

S klienty pro zakázkovou tvorbu se setkávám
u mě, v ateliéru na ulici Osadní v pražských
Holešovicích. S několika přáteli máme také
sdílený showroom Charaktery Design Store
v části Prahy Letná, najdete zde výběr z na-
šich kolekcí a můžete mě tam několikrát do
měsíce zastihnout, bývám tam celý den. Pár

kusů mnou vytvořených oděvů mají v Object
concept store v Brně, veliký výběr najdete ve
Virvar showroomu v Bratislavě.

O které vaše výtvory je největší zájem?

Největší zájem je o topy s dlouhým rukávem,
které jsou z digitálně tištěné viskózy, a také
dlouhé šaty, které lze nosit jak ve dne, tak je
vzít na večerní příležitosti.

Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?

Výhru v kategorii Grand Designera na Czech
Grand Design awards 2018.

Dokážete si představit spolupráci s ně-
kterým průmyslovým výrobcem oděvů?

Určitě, velmi by mě nabídka potěšila. Nyní
spolupracuji s firmou Woolife, navrhuji pro ni
vlněné produkty a už probíhá focení prvních
svetrů. Další spolupráce jsou aktuálně na za-
čátku.

Jakou dosavadní spolupráci považujete
za nejzajímavější?

V oblasti oděvu za sebou nemám moc spolu-
prací. S Annou Štěpánkovou jsem dlouho
spolupracovala na instalacích, dekoracích
a scénografii. Měly jsme příležitost pracovat
pro klienty jako je Ambiente nebo Hermés
a dělat scénografie pro předávání cen CGD
a dělaly jsme velké dílo k výstavě 100 let Če-
skoslovenska, to jsou pro mě důležité milníky
a zkušenosti.

Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

Plánování není moje silná stránka. Nebaví
mě to. Zatím konkrétní plány nemám, ale rá-
da bych byla součástí nějakého příjemného
menšího eventu. Sledujte mě na sociálních
sítích a tam se vše včas dozvíte.

Jak vidíte budoucnost své tvorby?

Ráda bych spolupracovala s nějakou velkou
značkou s dlouhou historií, která by byla
ochotná experimentovat a dala mi svobodu
při tvoření. Aby firma dala designérovi svo-

bodu, to se příliš neděje. Novinkou je, že od
února 2020 budu prodávat svoje oděvy ve
Studiu 183 v Berlíně. Ráda bych více expan-
dovala do zahraničí.

Co je váš pracovní sen?

Chtěla bych, aby mě moje značka živila v mí-
ře, kdy se jí budu moci věnovat na sto pro-
cent. Ráda bych si kolem sebe vybudovala
tým lidí s hodnotami, jako mám já a pracova-
li by se mnou... není to snadné. Můj sen je
mít studio někde v přírodě s velkými okny,
poskytující výhled na moře či hory... to by by-
la krása.

Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářům?

Bylo by skvělé, kdyby firmy, výrobci a obchod-
níci spolu více komunikovali a díky tomu moh-
li zlepšovat a posouvat fungování módního
průmyslu v České republice. 

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: Vojtěch Veškrna

Tereza Rosalie Kladošová 
se narodila v roce 1986 ve Valašském
Meziříčí tvoří pod svojí značkou Tereza
Rosalie Kladošova od roku 2018. Je
to značka určená ženám i mužům, kte-
ří mají odvahu nosit oblečení s přesa-
hem, nebojí se barev a hravosti. Tere-
za studovala Střední umělecko-průmys-
lovou školu oděvní ve Frýdku-Místku,
obor Modelářství a návrhářství oděvu,
po ní odbočila na Pedagogickou fakul-
tu, Masarykovy Univerzity, kde se věno-
vala studiu výtvarné výchovy a vizuální
tvorby a získala zde titul magistr. Ná-
sledně se přiblížila svojí dnešní profesi
módní návrhářky, studiem oboru De-
sign oděvu na Univerzitě Tomáše Bati
ve Zlíně, na fakultě Multimediálních ko-
munikací a poté na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové v Praze, oborem
Módní tvorby a své studium zde završi-
la přijetím titulu MgA. Designérka vy-
hrála na Czech Grand Design awards
2018 cenu v kategorii Módní návrhář
roku a Grand Designer.
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Veletrhy STYL a KABO, Brno, 22.–24. února 2020 

NASTÁVÁ VELKÁ ZMĚNA

Brno – Mezinárodní veletrhy STYL a KABO
se mohou pochlubit skutečně dlouholetou
tradicí. V únoru roku 2020 se na brněn-
ském výstavišti koná již jejich 55. ročník
a za dobu své existence si udržely prestiž
kontraktačních veletrhů, primárně zamě-
řených na B2B. Letos přinášejí mnoho 
inovací. Jednou z nich je spojení obou vele-
trhů do jednoho velkého pavilonu, které
přineslo nové možnosti i vystavovatele.
Novinky však budou i v doprovodném 
programu.

„V současnosti, krátkou chvilku před veletr-
hem, předčil zájem vystavovatelů účastnit se
veletrhu KABO naše očekávání. Máme asi
17 úplně nových vystavovatelů na KABU
a 27 na STYLu. Jde převážně o zahraniční
firmy, ale vrátili se i někteří tradiční čeští vy-
stavovatelé. O KABO je prostě větší zájem,
než jsme původně plánovali,“ uvedla ředitel-
ka projektu, Gabriela Císařová. Doplnila ta-
ké, že nový koncept jednoho pavilonu přináší
pohodlí i pro návštěvníky: „Návštěvníci budou
mít všechny trendové kolekce přehledně na
jednom místě, nemusejí přecházet z jedné

haly do druhé, což ocení nejen v zimě, ale jis-
tě i v horkých letních dnech.“ Do pavilonu P
bude soustředěn i veškerý program, zamě-
řený na odborníky a obchodníky. Zkusme jej
alespoň krátce představit.

Trendy 2020 
Sobotní přednáška o aktuálním vývoji módní-
ho průmyslu spojená s módní přehlídkou
trendových kolekcí vystavovatelů bude mimo-
řádně zajímavá. „Po uveřejnění dokumentu
The True Cost in 2015 (Skutečná cena) se
nám pomalu otevřely oči a začínáme si uvě-
domovat skutečný stav celosvětového oděv-
ního průmyslu. Vidíme negativní důsledky to-
hoto odvětví pro naši planetu, otřesné pod-
mínky v továrnách a skutečnost, že zákazníci
si čím dál méně uvědomují cenu a hodnotu
ošacení,“ apeluje přednášející Ellen Haeser
z Holandska a dodává: „Potřebujeme změnu!
Nastavme si nové hodnoty, na kterých zalo-
žíme své vlastní firmy; od designu, přes výro-
bu až po jednotlivé obchody. Zákazník má ob-
rovskou moc a bude se pomalu, ale jistě mě-
nit. Buďte připraveni na nové výzvy a inspiruj-
te se naší prezentací, která vám představí
barvy, motivy a siluety!“
Nedělní interaktivní workshop seznámí
účastníky s výhodami využití unikátních kódů
pro výrobce obuvi a textilu. A to nejen jako
ochrana před padělky, ale i jako účinný mar-
ketingový nástroj. Luboš Pech, obchodní ře-
ditel společnosti veri.to představí řešení spo-
jující unikátní kód na výrobku a mobilní tele-
fon v rukou zákazníka. 

Majitele, vedoucí prodejen i asistenty, kteří
se zabývají prodejem doplňkového sorti-
mentu obuvi a kožené galanterie v kamen-
ných prodejnách, jistě zaujme tato nedělní
přednáška. Jitka Hoskovcová, manažerka
prodeje firmy Torumia s. r. o., přítomné se-
známí s kompletní know-how o strategii pro-
deje i psychologii zákazníka a prodavače. Dí-
ky ní lze ještě více zefektivnit celý zákaznický
servis. 

Bohatý doprovodný program
K veletrhům neodmyslitelně patří módní pře-
hlídky. Módní show budou probíhat v témže
pavilonu jako oba veletrhy. Během dvou dnů
se v nich vystřídají kolekce těchto firem a ná-
vrhářů Atelier Donát, Level-Pro, Moděva,
Sanu Babu, Tramontana, Estel Collection,
House of DNA, Lada Vyvialová, Wadima. Na
veletrzích budou také vyhlášeny výsledky
a předána ocenění v soutěžích Komfortní
obuv a Žirafa – Zdravotně nezávadná dětská
obuv a dále Osobnost roku 2019 v textilním
a obuvnickém průmyslu. 
V doprovodném programu nebudou chybět
trendové kolekce vystavovatelů na rok 2020
Trend Forum, kde se představí zejména dám-
ská móda, kožená galanterie a doplňky. Zají-
mavou součástí bude Workshop Bijoux, kre-
ativní tvoření s firmou Moraviaflor s. r. o., vý-
robcem květinových dekorací. Ukázky z tvorby
studentů odborných škol – SUPŠ Uherské
Hradiště a Ateliér designu obuvi FMK UTB
Zlín doplní pestrý program těchto odborných
kontraktačních veletrhů.
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Již 29 let se naše firma Kochanka s.r.o. zabývá velkoobchodním prodejem
dámské konfekce pod svojí značkou IVAMODA.CZ – Strakonice. Z nabídky
sortimentu si vyberou jak svatební salóny, tak i obchody s dámskou
konfekcí. Nabízíme šaty vhodné pro nejrůznější společenské události, a to
jak plesy, maturitní plesy, taneční kurzy, tak i pro promoce, byznys události,
rovněž i chvíle volného času.

Marně hledáte pro své zákaznice nadměrné velikosti šatů?
IVAMODA.CZ váš problém vyřeší.

Přijďte si vybrat nádherné kousky z naší nové kolekce JARO/LÉTO 2020.
Těšíme se na osobní setkání s vámi na mezinárodním veletrhu módy 
STYL a KABO v Brně, v pavilonu P, na stánku číslo F 09.

šaty nejen pro sváteční chvíle
IVAMODA.CZ

Kontakt:
Kochanka s.r.o., Palackého náměstí 86, 386 01  Strakonice

tel: +420 605 261 498
www.ivamoda.cz
www.facebook.com/ivamodacz

IVAMODA.CZ
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O úrovni obouvání v pravěku neexistuje mno-
ho důkazů. Z dochovaných kresebných arte-
faktů v jeskyních nebo z figurek tzv. Venuší
není zřejmé, jaký typ obuvi lidé používali. Av-
šak na mnoha místech v Evropě byly naleze-
ny malé keramické nádobky ve tvaru obuvi,
které se při absenci jiných důkazů staly cen-
ným pramenem poznání. Většina těchto
předmětů byla nalezena v hrobech, tzn. že
sloužily k rituálním účelům nebo jako schrán-
ky na vonné oleje či masti. A dá se předpo-
kládat, že jejich tvůrci hledali inspiraci v do-

bové obuvi, která se nosila v letech 1300 až
400 př. n. l. 
Reálných dokladů o obouvání v pravěké epoše
je však velmi málo. Přesto existují. Důkazem
mohou být například sandály z rostlinných vlá-
ken, nalezené v roce 1938 v oregonské je-
skyni Fort Rock, a to pod vrstvou vulkanické-
ho popela. V pozdějších letech byly pomocí
radiokarbonové metody datovány do roku
8300 př. n. l., což z nich činí nejstarší docho-
vanou obuv na světě. Unikátním objevem je
i ženský krpec, nalezený v arménské obci Are-

ni pod převráceným džbánem na víno. Stáří
krpce je odhadováno na 5 500 let. V Evropě
stojí za zmínku nález půlpáru kožené obuvi
starý cca 4 700 let, uchovaný v Holandsku,
v bažině Binermoor. O objevení obuvi halštat-
ských horníků v solných dolech z 8. až 4. sto-
letí př. n. l. však svědčí již jen zápisy v salcbur-
ské kronice. 

Ötzi způsobil senzaci
Z tohoto pohledu se jeví nález tzv. muže z le-
dovce jako senzace. Mumii datovanou do
let 3400–3100 př. n. l. objevili v Ötztál-
ských Alpách norimberští turisté. Pravý půl-
pár měl Ötzi obutý, levý se našel dodatečně
v jeho blízkosti. Obuv sestávala z oválné sy-
metrické podešve, nártového dílce a skele-
tu ze síťoviny. Výzkum, který prováděl tým
vědců pod vedením Petra Hlaváčka ze zlín-
ské Univerzity Tomáše Bati, prokázal, že ne-
jde o běžnou obuv raných zemědělců a pas-
tevců. Opánky byly zhotoveny pravděpodob-
ně účelně pro pohyb v horách. Udivující je,
že na symetrickou podešev byla použita vel-
mi tenká medvědí kůže, jejíž životnost je při
každodenním nošení velmi nízká. Svršek
tvořila precizně vypracovaná síť z lipového
lýčí, v nártové části překrytá dílcem z jelení
kůže, která vypadala jako vyčiněná kůže,
protože původní chlupy vypadaly. Usňový díl
snad překrýval i patní část obuvi. Vnitřek byl
vycpán senem kvůli tepelné izolaci. V sou-
časnosti se vynořila celá řada nových teorií

Z historie obuvi (1)

I ZA MLČÍCÍHO 
MLUVÍ JEHO BOTY!

Dějinami obouvání vás bude po celý letošní rok provázet historička Mgr. Miroslava

Štýbrová. V letech 1990–2017 působila jako kurátorka sbírky obuvi ve zlínském

Obuvnickém muzeu. Uspořádala sedm mezinárodních konferencí Obuv v historii

a více než 70 výstav zaměřených na historii obuvnictví. Vydala knihu Boty, botky,

botičky (2009) a publikaci Docela obyčejné boty – boty neobyčejně zvláštní (2017).

Od roku 2001 působí jako externí pedagog na Fakultě multimediálních komunikací

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Zlín – Málokdo se př nazouvání obuvi zamýšlí nad její historií a vývojem, i když se dá po-
měrně spolehlivě prostřednictvím archeologických nálezů a výtvarných památek doložit,
že i lidé v éře pravěku a starověku uměli zhotovit důmyslně tvarované svršky a zvládali vy-
spělé technologické postupy. Obuvi však nebyla nikdy věnována taková pozornost, jako
oděvu a jiným módním doplňkům. Přesto jsou boty fantastickým zdrojem informací o vývo-
ji lidských civilizací a velmi záhy se staly jedním ze symbolů společenského postavení, de-
monstrací majetkových poměrů nebo důkazem estetického cítění nositele. A tak je tomu
v podstatě dodnes!

Kresba: Pixabay
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a soudních sporů o prvenství nálezu. Profe-
sor Konrad Spindler z univerzity v Insbrucku
vše ve své knize Muž z ledovce označil za
archeologické divadlo století.
Ötziho obuv i další dochované nálezy svědčí
o poměrně vysoké úrovni koželužství. Pravě-
ký člověk zpracovával kůže pomocí rostli-
nných třísliv, uzením v kouři nebo tukováním.
V případě muže z ledovce byly k činění použi-
ty vnitřnosti, játra a mozek. Mezi nepřímé
důkazy primitivního koželužství a obuvnictví
patří i nálezy kostěných a kamenných nástro-
jů, jež se nacházejí po celém světě.
Zatímco Evropa žila v pravěku, v jižněji polo-
žených oblastech vyrostly unikátní civilizace.
Nejstarší záznamy o zpracování kůže byly
údajně zachyceny na sumerských hliněných
tabulkách. K vyspělým řemeslům patřilo ře-
menářství, sedlářství a brašnářství, z čehož
vyplývá, že i koželužské řemeslo bylo prová-
děno s velkou invencí. S jistou mírou nadsáz-
ky se dá říci, že základní formy obuvi byly vy-
myšleny právě ve starověkých říších. Babyló-
ňané, Peršané a Chetité si oblíbili obuv
s protaženou špičkou zahnutou nahoru. Špi-
ce se zobanem i další formy obuvi jsou dobře
patrné na mnoha dochovaných reliéfech,
skulpturách, pečetních válečcích nebo rituál-
ních nádobách. Důkazem je například reliéf
z asyrského královského paláce v Nimrudu
zachycující sandál z let 880 př. n. l., nebo
holínky z paláce v Ninive z roku 645 př. n. l.
Obuv byla atributem významného postavení,
a tak v ní byli ztvárněni především bohové,
panovníci, vysocí hodnostáři a vojáci. Na
mnoha památkách jsou však i privilegovaní li-
dé zobrazováni bosí.

Sandály jako symbol moci
Rovněž impozantní umělecké a architekto-
nické památky starobylého Egypta svědčí
o obdivuhodné úrovni řemesel. Přestože
se na většině artefaktů nacházely obuté

postavy jen zřídka, v bohaté pohřební výba-
vě egyptských faraonů bylo nalezeno něko-
lik stovek vzácných důkazů o důležitosti
a symbolice obuvi. K nejstarším dokladům
náleží tzv. Narmerova paleta z období cca
3000 let př. n. l. Jde o ceremoniální před-
mět, jež zobrazuje bosého panovníka
a v pozadí jeho „nosiče sandálů“. Sandály
byly pojímány jako symbol moci, proto je
nesl sloužící s úctou jako atribut panovníko-
va postavení.
Egypťané věnovali velkou péči mrtvým, věřili
v posmrtný život a smyslem jejich pozemské-
ho snažení bylo pořízení výbavy na cestu do
podsvětí. A proto byla pohřebiště plná pokla-
dů! Mezi nimi se nacházely i sandály a opán-
ky z papyru, rákosu, palmového listí a espar-
ta. Velkou senzací byl objev Howarda Carte-
ra z roku 1922. Nalezl téměř neporušenou
ohromující pohřební výbavu mladičkého fara-
ona Tutanchamona. Mezi stovkami vzácných
předmětů bylo i více než devadesát párů
sandálů, z nichž většinu pokrývalo plátkové
zlato. To se objevovalo u mnoha egyptských
mumií ve formě zlaté fólie i kolem prstů na
chodidlech. Mělo to vladaři zajistit triumfální
vstup mezi bohy!
Vznešení Egypťané velmi dbali o čistotu
a zdobení těla. Mimo vonné masti a oleje
byly v pohřebních výbavách nalezeny i drob-
né nástroje k ošetřování chodidel, depilaci
a krášlení nechtů. Krásu nohou ještě zvy-
šovaly rozličné zlaté nákotníky zdobené po-
lodrahokamy, které nosili vznešení muži
i ženy.

Řekové vyhledávali 
vzdušnou obuv
Další fascinující starověkou civilizací bylo an-
tické Řecko. Vzhledem k příznivému klimatu
chodila v soukromí většina Řeků bosá. Kdy
přišel do domu host, zul si před hostinou
obuv, aby ukázal, že se cítí uvolněně, jako

doma. Řekové vyhledávali pohodlnou vzduš-
nou obuv, a tak byl nejrozšířenějším typem
sandál, a to se symetrickou i asymetrickou
podešví. Rozmanitost vázání svědčila o vy-
braném vkusu a fantazii nositele, ale také
o technické zručnosti a preciznosti obuvní-
ků. Díky řeckému divadlu se ujal i v tehdej-
ším civilním obouvání koturn, obuv na velmi
vysoké podešvi. Tento nestárnoucí typ zažil
mnohé reminiscence a po staletí se k němu
móda vrací.
Římané navázali v obuvnictví na řecké vzory.
Od skromných počátků se římská společnost
vyvinula k okázalé nádheře pozdního císařství.
Římané se často převlékali a přezouvali si
obuv i během jediné hostiny. Císař Gaius Ce-
asar, zvaný Caligula (vládl v letech 37–41), no-
sil prý rád v závěru svého života dámskou
obuv. Nutno podotknout, že příčinou byla du-
ševní porucha. Přesto lze s jistotou tvrdit, že
římští panovníci, senátoři, vojáci i ženy patřili
k velmi marnivým osobám, jež nelitovaly žádné
námahy ani nákladů k dosažení graciéznosti
a pěstěného vzhledu. Římanky si holily chloup-
ky na nohou, obuv byla zdobena drahokamy
i zlatem a mnozí panovníci neobuli stejné cal-
cei (elegantní kotníčkovou obuv) dvakrát.
Antické artefakty dokládají existenci rozlič-
ných typů obuvi, například sandálů (sandali-
on, krepis), uzavřené obuvi sliprového typu
(babylonica, persikai) a holeňové obuvi (cam-
pagus, calceus repandus, endromis, karba-
tinai). Nejrozšířenějším vzorem byla caliga,
obuv příslušníků římských legií s podešví
zpevněnou kovovými cvočky. Nosili k ní i tzv.
holenice, manžety ze silné usně, které chrá-
nily lýtko a holeň. 

Miroslava Štýbrová

Zpracováno podle knihy Boty, botky, botičky,
vydané v roce 2009 Nakladatelstvím Lidové

noviny Praha. ISBN 978-80-7106-986-7

1. Kresba starořímské obuvi
campagus s hlavou šelmy, repro
z knihy Federico Bondi – Giovanni
Mariacher If the Shoe Fits,
Benátky 1983

2. Pohřební obuv z palmových
vláken a trávy, 1085–940 
př. n. l., Bata Shoe Museum,
Toronto

3. Rekonstrukce Ötziho obuvi
vytvořená týmem Petra
Hlaváčka, Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

4. Sandály z pelyňkového lýčí,
Oregon, asi 8300 př. n. l.,
University of Oregon – Museum
of Natural and Cultural History,
Eugene – Oregon1

2

3
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Praha – Konec roku 2019 připravil ob-
chodníkům v tuzemském textilním maloob-
chodu doslova žně: V listopadu stouply
tržby o 2,5 %, v prosinci dokonce
o 3,5 %. Tím se potvrdily dosavadní pěk-
né výsledky. Tržby v roce 2019 tak skon-
čily v porovnáním s přecházejícím rokem
o 3 % výše. To je slušný úspěch textilního
maloobchodu!

Vyplynuto to z údajů, které nám poskytují čle-
nové test-klubu časopisu Svět textilu & obu-
vi. Máme pravidelné hlášení od více než
stovky obchodníků z naší branže. Výše tržeb
zveřejňujeme anonymně a vždy v porovnání
se stejným měsíce předcházejícího roku. Po-
kud budete mít zájem připojit se a rozšířit
tak řady našeho test-klubu, budeme rádi.
Stačí jen napsat na naši e-mailovou adresu:
redakce@textil-obuv.cz.

První pololetí: +2,5 %
Jak jsme uvedli již v minulém vydání našeho
časopisu, textilní maloobchod v České re-
publice měl v prvním pololetí poměrně nerov-
noměrný průběh: Zatímco rok začal exce-
lentně (leden a únor +4 %, březen dokonce
+5 %), druhé čtvrtletí mělo slabší průběh.
V květnu se dokonce stalo (po více než třech
letech), že v meziročním srovnání vývoj tržeb
stagnoval! I tak si ale druhý kvartál nakonec
připsal přírůstek o 1,5 %. Tím celé první po-
loletí skončilo s +2,5 %! 

Třetí čtvrtletí: zvýšené tempo růstu
Letní měsíce zase vrátily tržby do plusu. Pro-
dávalo se dobře typické letní zboží. Vystihla
to majitelka obchodu se spodním prádlem
a plavkami z Hradce Králové, která nám mj.

napsala: „Je vidět, že lidé mají peníze a hod-
ně jezdí k moři.“ Kromě toho šly dobře na od-
byt dámské halenky, plánské košile a t-shirty.
Začátek školního roku pak pomohl tržby tex-
tilního maloobchodu ještě zvýšit. I díky tomu
pak třetí čtvrtletí mělo bilanci +3 %! 

Čtvrté čtvrtletí vše pečetilo
S jistou netrpělivostí tedy obchodníci z naší
branže čekali na výsledky posledního čtvrtletí
roku. Řešila se otázka, zda závěr roku potvrdí
zlepšení, ke kterému došlo od srpna. A ze-
jména se čekalo, jak dopadne prosinec, který
je díky vánočním nákupům z hlediska tržeb vů-
bec nejdůležitějším měsícem celého roku. 
Jak jsme psali již minule, říjen nezačal špat-
ně. Tržby v říjnu poskočily ve srovnání s říj-
nem 2018 o +3 %. Dobře se prodávalo pod-
zimní zboží, i když poměrně teplé počasí tomu
příliš nepomáhalo. V listopadu se dobře roz-
běhl i prodej již zimních kolekcí oblečení, jako
jsou dámské a pánské pláště, bundy či svetry.
Významnou kapitolu tvoří již tradičně vybavení
na zimní sporty. „Musím potvrdit, že zákazníci
žádají stále dražší a dražší vybavení na lyže.
Poptávají se výhradně po značkovém zboží,“
vystihuje situaci ve svém obchodu náš čtenář

z Prahy. I on potvrzuje, že cena v těchto pří-
padech přestává hrát rozhodující roli. Tu pře-
bírají kvalita a image značky. Listopad nako-
nec skončil s výsledkem +2,5 %. 
Také prosinec začal velmi dobře. Jak nám na-
psaly obchodnice z Plzně a také z Brna a Os-
travy, lidé nakupovali jako o život. Přes všech-
ny průzkumy a opačné tvrzení některých od-
borníků se nadále potvrzuje, že oděvy hrají –
coby dárky pod stromečkem – u obyvatelů Če-
ské republiky stále zásadní roli. Velmi dobře
se prodávaly svetry, bundy a zimní pláště,
sportovní oblečení a módní doplňky. Samo-
statnou kapitolou jsou džíny džínové oblečení
vůbec, které dominují mezi dárky řadu let. 
Značně zvýšené prodeje nahlásil v prosinci
rovněž internetový obchod, ve kterém si ob-
lečení a textil neustále dobývá vyšší a vyšší
podíl. Některé internetové obchody dokonce
koncem roku – pár dní před Vánocemi – ko-
labovaly a nestačily rozvážet objednané zboží
zákazníkům. 
Nakonec prosinec skončil s výsledkem
+3,5 % v porovnáním s prosincem doku
2018. Závěr roku se tedy vydařil. A tím i ce-
lý rok 2019. 

Michal Korol

Tržby textilního maloobchodu v České republice v roce 2019

MÁME ZA SEBOU 
DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ ROK

NĚKOLIK
ZAJÍMAVOSTÍ
■ Jedenáct měsíců skončilo v roce

2019 s přírůstkem tržeb. Pouze
květen zaznamenal stagnaci (±0)

■ Od září 2016 každý následující mě-
síc skončil s přírůstkem tržeb (sa-
mozřejmě s výjimkou zmiňovaného
loňského května)

■ Jakkoliv výsledek roku 2019 s tří-
procentním přírůstkem může v tu-
zemském maloobchodě vyvolávat eu-
forii, v porovnání s předcházejícími
roky to tak skvělé ale není: Rok
2018 dosáhl čtyřprocentního pří-
růstku, 2017 dokonce šestiprocent-
ního. Teprve rok 2016 byl slabší –
nárůst tržeb byl tehdy “jen“ 2,5 %.

1. pololetí: +2,5 2. pololetí: +3 rok 2019: +3 Zdroj: Svět textilu & obuvi

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2019
(v porovnání se stejným obdobím roku 2018)

Foto: Pixabay
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Marketingový poradce (19)

DEJTE SI SLOVO ROKU

Praha – Dáváte si slovo roku? Autorku
téhle techniky, Christine Kane, přestala
bavit novoroční předsevzetí. A tak se je
rozhodla nahradit. Jedním slovem. Prostě
si vyberete jedno jediné slovo, které vás
povede následujícím rokem. Jednoduché
a přitom silné.

Moje slovo pro rok 2020 už mám pár týdnů
vybrané. Align. Znamená srovnat, zarovnat
nebo vyrovnat se. Já ho vnímám i ve význa-
mu být více v souladu. Sám nebo sama se
sebou, s vnitřními i vnějšími cykly i se světem
okolo. Poslední dobou je to věc, se kterou
nejčastěji pomáhám svým klientům. Nastavit
si podnikání tak, aby v něm mohli být sami
sebou a aby jim v něm bylo dobře. Aby ne-
museli používat marketingové nástroje, kte-
ré sami vnímají jako agresivní a obtěžující,
a přitom vydělali dost na to, aby mohli vést
takový život, jaký jim vyhovuje.
Podle mě je podnikání hlavně cesta k sobě.
A hlavním cílem marketingu je naladit se tak,
abychom byli sami sebou. Tím začneme
automaticky přitahovat klienty, kterým může-
me být skutečně užiteční, a se kterými je ra-
dost pracovat.
Na Instagramu to dobře vystihl marketingo-
vý konzultant George Kao: „Tím, že jsem au-
tentický, přitahuji lidi, kteří jsou se mnou sla-
dění srdcem i myslí. Přesvědčování tím pá-
dem není potřeba. Je jen vzdělávání, služba
a přátelství. I když prodávám, nepřesvědčuji,
ale snažím se porozumět. Pokud je moje na-
bídka v souladu s potřebami a touhami záka-
zníka, rozhodnutí je zjevné. Vzájemné Ano.“
O autentickém marketingu je samozřejmě

snazší mluvit než ho dělat. Proto vám chci
nabídnout tři otázky, které vám ve výše zmí-
něném slaďování pomohou.

1. Jaké hodnoty žijete?
Hodnoty, které si tak rádi píšeme na web,
mohou být největší klišé. A zároveň oblast,
kde se naše pečlivě budovaná image nejčas-
těji rozchází s realitou. Uvědomit si, co je
pro vás v životě důležité, je jenom první krok.
Ten druhý je ujasnit si, jak se dané hodnoty
budou konkrétně projevovat ve vaší praxi.
Leží vám na srdci ochrana klimatu, ale vyrá-
bíte věci, které produkují zbytečný odpad,
nebo přepravujete zboží letadlem přes půl
světa? Hlásáte svobodu a nezávislost, a při-
tom pracujete na švarcsystém pro jednoho
dominantního zákazníka? Je vaší hodnotou
respekt, ale mezi klienty máte lidi, kteří buď
nerespektují vás, nebo staví svůj byznys na
manipulativních technikách?
Sepište si svoje hodnoty. Pokud už je sepsa-
né máte, tak se k nim vraťte. A zkuste domy-
slet o dva kroky dál, jestli je naplňujete nejen
na papíře, ale i v každodenní skutečnosti.

2. Kdo jsou vaši předkové 
po řemesle?
Když se řekne předkové, většina z nás si
představí minulé generace svých příbu-
zných. Kromě předků „po krvi“ ale můžeme
vnímat i předky „po řemesle“. Jsou to lidé,
kteří v historii dělali tutéž práci jako my.
Jako farmář to máte docela jednoduché. Ze-
mědělstvím se naši předkové živili už po sta-
letí. Ale co když třeba tvoříte webové strán-
ky, montujete handsfree sady do aut, nebo
obchodujete s bitcoiny? Jinými slovy máte

profesi, která jen jednu generaci zpátky
v podstatě neexistovala?
Pak dává smysl přemýšlet o tom, co považu-
jete za podstatu své práce, jak vnímáte její
přínos, a s jakými aspekty se identifikujete.
Já jsem si jako své předky po řemesle vybra-
la čarodějnice. Nějaká byla skoro v každé
vesnici. Chodilo se za nimi pro radu, pro by-
linky, pro pomoc. Jako marketingová porad-
kyně jsem si ale stejně dobře mohla vybrat
třeba učitele, mudrce nebo posly dobrých
zpráv.

3. Jak zacházíte se svou divností?
Pokud podnikáte sami na sebe, dává smysl
si položit otázku, v čem jste divní. Svoje klien-
ty na tohle téma občas nechávám sepisovat
celostránkové seznamy. Právě na tom, co je
neobvyklé nebo zvláštní, se totiž dá dobře
stavět zapamatovatelná osobní značka. Vaší
„divností“ přitom může být cokoli – koníčky
a zájmy, povahové vlastnosti nebo specifický
styl oblékání.
„Každý člověk, každá firma či značka je ně-
čím specifická. Každý se pohybujeme v něja-
kém svém životním kontextu, máme zájmy
a oborové znalosti. A ty buď můžeme od své
práce oddělovat nebo je k ní přimíchat a vy-
tvořit tak nezapomenutelný ďábelsky osvěžu-
jící koktejl,“ píše Víťa Válka, známý také jako
grafik z karavanu.
Osobní značka, kde divnost vůbec není za-
stoupená a nijak se s ní nepracuje, sice na-
venek vypadá profesionálně, ale zároveň jí
něco chybí. Dává tušit, že někde vzadu mož-
ná bude něco zajímavého. Ale v principu to
není určeno pro oči a uši zákazníků.
Když je divnost takové terno, proč ji ještě ne-
používá každý? Protože vyjít s ní na světlo
zpravidla vůbec není jednoduché. Mnohdy je
to hluboký osobní proces, který zabere i ně-
kolik let.

S odstupem vidím, že to mělo smysl. Dobrý
marketing má totiž podle mě dělat dvě věci.
Přitahovat ty správné zákazníky a stejně účin-
ně odradit ty ostatní. Přijatá a dobře aplikova-
ná divnost je k tomu dost dobrý nástroj.

Magdalena Čevelová

je marketingová po-
radkyně a lektorka.
Majitelům malých fi-
rem, živnostníkům
a volnonožcům po-
máhá získat zákazní-
ky, uvádět na trh no-
vé produkty a služ-
by, nastavovat ceny,
zvyšovat zisky a na-
cházet v práci
smysl a radost.

Foto: Pixabay
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Obchod s džínovou módou ANTRA JEANS s.r.o.

DŽÍNY JSOU OBLÍBENÉ
U VŠECH GENERACÍ
Pardubice – „Zákaznice a zákazníci v na-
šich prodejnách naleznou širokou nabídku
různých střihů, délek a velikostí. Jde mi-
mo jiné o prodlouženou či zkrácenou dél-
ku,“ říká Alena Kšádová, majitelka a jed-
natelka firmy ANTRA JEANS s.r.o. Tato
firma provozuje čtyři kamenné prodejny
s džínovým sortimentem v Praze, jednu
v Pardubicích a internetový obchod. V s ní
rozhovoru se časopis Svět textilu & obuvi
zajímá o pardubickou prodejnu v porovná-
ní s ostatními prodejnami firmy ANTRA
JEANS s.r.o.

Od kdy existuje firma ANTRA JEANS
s.r.o.? 

Firma ANTRA JEANS s.r.o. byla založena
v roce 2002. Ale prodejny s oblečením jsem
provozovala před založením s.r.o. již od za-
čátku devadesátých let jako fyzická osoba.
První prodejnu jsem získala v dražbě v rámci
malé privatizace a postupem času jsem ote-
vřela další. Některé prodejny byly v průběhu
času nahrazeny jinými, nejdéle provozujeme
prodejnu v obchodním centru Flóra a v OC
Europark Štěrboholy. Dlouhodobým zámě-
rem společnosti je provozovat menší síť cca
pěti prodejen, a to zejména v Praze.

Kdy jste otevřela prodejnu v pardubic-
kém Obchodním centru Palác Pardubice?

Pardubický obchod byl otevřen v roce 2015.
Všechny naše prodejny se pohybují v rozmezí
45–100 m2, jsou v nich převážně dva za-
městnanci, zbytek personálu tvoří brigádní-
ci. Důležitou roli ve firmě zastává vedoucí

managerka a hlavní účetní. Po celou dobu
existence pardubické prodejny v ní nabízíme
stejné značky, a to Mustang, Levi s, Wran-
gler – naši zákazníci jsou na ně zvyklí a mají
je v oblibě.

Co všechno od nabízených značek nale-
znou zákaznice a zákazníci ve vaší pardu-
bické prodejně? 

V prodejně nabízíme rozsáhlý sortiment
všech výše uvedených značek, počínaje džíno-

vým programem, dále topy, svetry, košile, ale
i kožené bundy. Zboží doplňujeme po celý rok.
Hlavní část zboží tvoří tzv. basic program, te-
dy zboží, které je na našich pultech během
celého roku a jehož velikosti pravidelně do-
plňujeme. Kolekci doplňují tzv. fashion progra-
my, jenž jsou rozděleny na spring/summer
a fall/winter. Ty se objednávají mnoho měsí-
ců předem, jak je obvyklé. 
Co se týče kvality, uvedené značky jsou záru-
kou toho, že zákazník obdrží zboží nejvyššího
standardu. S tím souvisí i garance stopro-
centního servisu v případě vyskytnutí se ne-
očekávané závady na zboží. Pozitivním
aspektem je současný trend, kdy například
značka Levi s myslí na ekologii a při výrobě
svého sortimentu používá technologii, která
při výrobě spotřebuje výrazně méně vody.

O kterou ze tří značek, které v Pardubi-
cích nabízíte, je největší zájem u vašich
zákaznic a zákazníků? 

Každá značka si najde svého zákazníka. Mezi
mladými lidmi je momentálně nejoblíbenější
značka Levi’s. Značku Wrangler vyhledávají
naši věrní zákazníci, kteří byli zvyklí ji kupovat
již v Tuzexu v minulém režimu. Oblíbená je ze-
jména mezi muži vyznávajícími pohodlí a dlou-
hou životnost zboží.

Požadují lidé v Pardubicích něco zásadně
jiného než lidé v Praze?

Poptávka je v podstatě podobná, je vidět, že
se pardubičtí zákazníci v módě vyznají a vyža-
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dují jen nejlepší kvalitu a špičkové značky.
Všechny značky, které v obchodě prodává-
me, důvěrně znají, a tak by se dalo říci, že
takzvaně mohou jít na jistotu. Velký zájem
projevují i o značku Mustang, tuto jsme zde
ještě nezmínili, ta nabízí velmi pohodlné stre-
čové materiály, které si oblíbily nejen ženy,
ale v posledních letech je stejnou měrou vy-
žadují také muži.

Jak řešíte situaci, kdy se vám nedaří pro-
dat nějaké zboží?

Dá se říct, že se nám v průběhu sezony daří
vyprodat většinu zboží, které na prodejnách
máme. Pokud nastane situace, že je některé
zboží hůře prodejné, bývá tomu většinou
v době, kdy jsou výkyvy počasí. To se nám na-
příklad hůře prodávají zimní bundy, nebo tep-
lé svetry. Takové zboží se obvykle vyprodá ve
slevách a akcích.

Kdo jsou vaši zákazníci? 

Věkové spektrum našich zákazníků je široké,
radost nám dělají v posledních letech zejmé-
na ti nejmenší, kterými jsou děti ze základ-
ních škol. Mimořádně si oblíbily trička značky
Levi s a nejen je, zájem mají téměř o všech-
ny produkty této značky. Ani v tomto se par-
dubičtí zákazníci od pražských neliší. Milými
zákazníky jsou pro nás samozřejmě i senioři,
kteří si rádi přijdou pro džíny stejné značky,
již si rádi oblékali za doby svého mládí.

Vyhledávají zákaznice a zákazníci ve va-
šich prodejnách často nekonfekční mode-
ly, například zkrácenou, či naopak pro-
dlouženou délku?

Ano, zákazníci, kteří potřebují prodlouženou
délku nebo i větší velikost, kvůli objemu své-
ho pasu, patří mezi ty nejvděčnější. Jsou
ochotní si koupit například džíny totožného
střihu, v několika barvách, když vidí, že jim

perfektně padnou. Široká nabídka všech mo-
žných střihů, délek i velikosti je největší výho-
da našich prodejen.

Nabízíte nějaké nadstandartní služby?

V případě poptávky po zboží, které momen-
tálně nemáme na prodejně, jsme schopni
nahlédnout do skladových zásob našich do-
davatelů a pro zákazníka jej v nejkratším mo-
žném čase objednat.

Jak přistupujete k propagaci?

Propagaci volíme ve spolupráci s těmi ob-
chodními centry, v nichž máme obchody.
Do kamenných prodejen umisťujme tištěné
časopisy těchto obchodních center. V e-
shopu hojně využíváme newslettery. Témata
propagace volíme s přihlédnutím k aktuální
sezoně.

Díky čemu si držíte svou pozici na trhu?

Osobně si myslím, že díky vytrvalosti a píli,
což je obecně nezbytné pro podnikání. Naše
firma zaměstnává zkušené prodavačky,
z nichž některé jsou u nás v obchodech již
mnoho let a má vstřícný management, bez
nějž by chod firmy nebyl možný.

Máte tip pro naše čtenáře na závěr?

Myslím, že my všichni, jež se pohybujeme
v textilním oboru, bychom neměli opomíjet
otázku udržitelnosti. Znamená to například
prodávat zboží od výrobců snažících se svojí
činností snižovat negativní dopady na životní
prostředí, férově hodnotících práci zaměst-
nanců, u svých výrobků kladoucích důraz na
kvalitu a zároveň nabízejících nadčasovou
a udržitelnou módu.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Praha – Po pěti měsících od spuštění 
e-shopu ccc.eu v domovském Polsku zahá-
jila skupina CCC online prodej i na českém
trhu. Obuvnická značka CCC je výrobcem
dámské, pánské, dětské obuvi i doplňků. 

Zákazníci v České republice již rok využívají
službu Rezervuj&Vyzvedni, která byla prvním
krokem k online provozu a současně i začát-
kem omnichannel prodejní strategie skupiny
CCC v Evropě. Česká republika je prvním za-
hraničním trhem, na kterém byla spuštěna
online prodejní platforma ccc.eu. Skupina ta-
ké plánuje spustit e-shopy i v dalších zemích,
kde již působí, v prvním čtvrtletí roku 2020:
v Rumunsku, na Slovensku, v Maďarsku
a Rakousku. „Velký úspěch a rychlý rozvoj in-
ternetového obchodu ccc.eu v Polsku nám
ukázal směr dalšího vývoje v zahraničí. Ana-

lýza objednávek v rámci nedávno spuštěné
služby Rezervuj&Vyzvedni v České republice
potvrdila silný zájem o online nakupování. Až
dosud mohlo být vyzvedávání produktů pro-
váděno pouze na prodejnách. Díky novému
prodejnímu kanálu ccc.eu v České republice
rozšíříme možnost dopravy o doručení do-
mů,“ říká Roman Puchala, jednatel CCC
Czech s.r.o.
Česká republika je z hlediska tržeb ve sku-
pině CCC třetím největším zahraničním tr-
hem. V souladu se strategií celé skupiny
CCC bude rozvíjen prodej omnichannel. „Sil-
né postavení značky CCC v Čechách nám
pomůže dosáhnout prodejních cílů zvýše-
ním aktivity stávajících zákazníků a získávání
nových zákazníků online,“ doplňuje Karol
Półtorak, místopředseda představenstva
skupiny CCC.

Počet dosud rezervovaných produktů pro-
střednictvím české internetové platformy
CCC (ccc.eu/cz) ukazuje tržní potenciál
a možnost zvýšení konverzního poměru on-
line obchodu. 
V roce 2020 se plánuje také zpřístupnění
mobilní aplikace CCC uživatelům na českém
trhu. V Polsku, necelých devět měsíců po
spuštění, již aplikace zaznamenala 1,2 mili-
onu stažení. Polská aplikace je také na Top
10 seznamu nákupních aplikací v Google
Play a App Store, s vysokým uživatelským
hodnocením 4,6 a 4,7. Byla také oceněna
prestižní cenou Best on Mobile.
Na českém trhu má CCC v současné době
96 vlastních prodejen. Roční tržby z České
republiky se pohybují na úrovni cca 1,9 mili-
ardy Kč, což představuje přibližně 6 % výno-
sů v celé skupině.

Obuvnická značka CCC

V ČR SPOUŠTÍ E-SHOP A ZAHAJUJE
OMNICHANNEL PRODEJ
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Anketa s tuzemskými textilními výrobci 

JAKÝ BUDE ROK 2020?

Svět textilu & obuvi oslovil pana Jiřího Grun-
da z firmy GRUND a.s., která vyrábí koupel-
nové předložky vysoké jakosti a designu již od
roku 1990. Pan Grund je zároveň preziden-
tem Asociace textilního, oděvního a kožeděl-
ného průmyslu ČR. Druhým respondentem
byl Pavel Zezula, předseda představenstva
a.s. Nová Mosilana, což je největší výrobce
vlněných tkanin v České republice. Třetím di-
skutujícím je Oldřich Glogar, spolumajitel ro-
dinné firmy 2G Lipov, výrobce přikrývek a pol-
štářů, založené před 25 lety.

Jaký byl pro vaši firmu uplynulý rok
2019?

J. Grund: Rok 2019 byl pro firmu Grund
a.s. úspěšný. Podařilo se navýšit obrat asi
o 5 %, ale díky mnoha aktivitám zaměřených
na efektivitu jsme zvedli zisk o 40 %. Také
mám radost z nárůstů obratu u firem zamě-
řených na internetový prodej a trochu s oba-
vami sleduji pokles u retailových řetězců.

P. Zezula: Po deseti letech kontinuální ex-
panze přišel rok stagnace, který se již ozýval
v 2. polovině roku 2018. Příčinou jsou těž-
kosti našich velkých zákazníků s módním sor-
timentem, kde světové ekonomické napětí vy-
cházející z USA, stagnace Číny a nedobré
ekonomické vyhlídky evropské střední třídy,
způsobili menší poptávku v jistých segmen-
tech. Tuto situaci zažívají všichni evropští lídři,
takže nejde jen o problémy naší společnosti.
Díky naší obchodně/ekonomické síle se věnu-
jeme hlubšímu proškolování novějšího perso-
nálu a zvyšování multifunkčnosti, která je při
naší komplexní výrobě nesmírně důležitá. 
Naše skupina má 190letou tradici, na podob-
né výkyvy v módě jsme bohužel z minulosti

zvyklí. S ještě větším zaměřením na kvalitu
procesů se nám podařilo dosáhnout nejlep-
ších kvalitativních výsledků za poslední obdo-
bí, což je dobrým příslibem. Zdokonalili jsme
naše procesy, směřující k lepší celkové udrži-
telnosti životného prostředí, které vyústili
v certifikace ISO 14000, ISO 9000,
SA8000. Novým projektem je Dost bylo plas-
tu, kde přispíváme do projektu MŽP k elimina-
ci jednorázových plastů. 
V dnešní rychlé době je stále méně podstat-
ná klasická módní kolekce, dvakrát do roka,
a proto budujeme s některými zákazníky spe-
cifické obchodní projekty na bázi průmyslu
4.0, pro vzájemnou budoucí efektivnější spo-
lupráci.

O. Glogar: Loňský rok byl z ekonomického
hlediska doposud nejúspěšnějším rokem bě-
hem existence firmy. Trvale se snažíme o ino-
vace výrobků, v poslední době zejména při-
krývka pro autisty, nebo peřové polštáře
quatro. Za zmínku jistě stojí i to, že jsme kou-
pili ochrannou známku TIBA Dvůr Králové.

Stále více se hovoří o blížícím se zpoma-
lení ekonomiky v roce 2020. Bude se to
týkat i vaší firmy?

J. Grund: Co bude v roce 2020 nikdo neví.
Prodeje spotřebního zboží před Vánoci byly
velmi silné v celé Evropě, takže nějaký zásad-
ní pokles sentimentu u spotřebitelů necítí-
me. Může ale přijít nějaký vnější šok a vše je
jinak. Zatím plánujeme další nárůst obratu
o 5 %, který bude hlavně tažen sektorem 
e-commerce.

P. Zezula: Očekáváme, že rok 2020 bude na
úrovni roku 2019, naopak optimisticky vyhlíží-
me 2. pololetí, kde spíše očekáváme oživení.

O. Glogar: Ano, hovoří se a straší se dost,
že se blíží zpomalení ekonomiky. Problém je,
že se to zatím týká převážně automobilového
průmyslu. Důvod je přechod na elektro vozy,
emise a s tím omezení pracovních míst.
Jestli se to bude týkat naší firmy, je otázka
druhého pololetí, jaká bude kupní síla
a opatrnost lidí.

Co jsou v současné době největší překáž-
ky dalšího rozvoje vaší firmy, případně
celého textilního a oděvního průmyslu
České republiky?

J. Grund: Určitě nás hodně vyčerpává
mzdový vývoj. Mzdy za posledních pět let
vzrostly o skoro 40 %. U nás ve výrobě kou-
pelnových koberečků je přes veškerou dosa-
vadní automatizaci velký podíl ruční práce
a mzdová náklady již přesáhly 30 % z tržeb.
To nám odčerpává zdroje na investice, na
druhou stranu je to velmi motivační a nutí
nás to hledat úspory, kde bychom jinak po-
hodlně přešlapovali.

P. Zezula: Upřímně řečeno moc nevidím,
že by stát nějak specificky textilu v něčem
pomáhal. Přirozeně existují různé, převáž-
ně evropské, programy, kterých je možné
i konstruktivně využít. Avšak představují ob-
rovskou administrativní i organizační zátěž
a pro především menší společnosti jsou
velmi těžko uchopitelné. Proto je pro ně
nutností využít „poradenské společnosti“
a známe i případy, kdy se „poradenská fir-
ma“ velmi dobře „nabalí“ a v dané výrobní
společnosti se efekt prakticky nedostaví.
Logicky jedním z největších přetrvávajících
problémů, který se nijak nemění, je počet
absolventů technických oborů. O nekoneč-
ném stavebním řízení či digitalizaci státní
správy jen slyšíme, ale řešení jsou zatím
v nedohlednu.

O. Glogar: Překážek je vždy dost, ale zatím
jsme se s nimi docela dobře vypořádali. Na-
še firma je technologicky na solidní úrovní.
Problém nastává v předání firmy následující
generaci, která dostala vzdělání, ale není to
pro ně vzdálenostně a profesně dostupné.
Také nám stárnou naše děvčata, protože uč-
ňovské obory naše moudré hlavy zrušili
a chtěli ze všech udělat středoškoláky.
V čem by mohl pomoci stát? Aby pozemkové
fondy fungovaly a nebrzdily rozvoj náš i celého
venkova. To je největší problém naší firmy.
Nebo si vezměte problém zdanění mezd:
Proč v Polsku je o tolik nižší, než u nás? Pak
jsme nedivme, že jsme vytlačování nejen z ev-
ropského trhu, ale i z toho českého.

A co vy? Jaký je váš názor na výše 
uvedené otázky? Napište nám je na e-mail:
redakce&textil-obuv.cz. Vaše názory 
nás zajímají. 

Michal Korol

Praha – „Uplynulý rok 2019 byl pro český textilní průmysl vesměs dobrý, do roku 2020
ale vstupujeme s jistou opatrností“ shodli se v anketě, kterou uspořádal odborný časopis
Svět textilu & obuvi, přední představitelé českého textilního průmyslu. A přidali i své ná-
zory, kde by stát mohl tuzemskému textilnímu průmyslu pomoci.

Jiří Grund Pavel Zezula Oldřich Glogar



Máte již objednané 
předplatné časopisu
Svět textilu & obuvi? 
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Zlín

BUDOUCÍ ŠEVCI SE UČÍ
V NEJMODERNĚJŠÍ DÍLNĚ

Škola má k dispozici také svou vlastní a plně
vybavenou moderní školní dílnu, která je
umístěna v srdci areálu původní továrny. Ba-
ťa – ševci – Zlín... toto spojení, spolu s cíle-
ným vzděláváním, udržuje v téměř stoleté
tradici nový majitel školy, kterým je po Uni-
verzitě Tomáše Bati (UTB) právě Academic
School.
Začátkem letošního roku byla otevřena re-
konstruovaná školní obuvnická dílna, která
je vybavena nejmodernější technikou a širo-
kou patelou strojů z oboru. Dílna uspokojuje
potřeby školy nejen u mladých studentů, ale
těší se široké popularitě a zájmu o odborné
rekvalifikační kurzy nebo odborné semináře.
Zájemce o vzdělávání má škola nejen z celé
naší země, ale také ze zahraničí. Rozvíjející
se spolupráce s řadou firem dává budou-
cím absolventům tolik potřebnou jistotu za-
městnání a otevírá možnosti i k vlastnímu
podnikání.

Kreativitě se meze nekladou 
Naši absolventi získají profesní vědomosti
a dovednosti v univerzálně pojatém oboru.
Školní vzdělávací program Výrobce obuvi je
zaměřen na specializaci pro zakázkovou výro-

bu, opravy obuvi a kožedělného zboží. Po
úspěšném ukončení studia se mohou absol-
venti stát ševcem, ševcovou, ale i mnohem
více. Studenti se naučí nejen navrhnout a vy-
robit kompletně celou obuv, ti šikovnější využí-
vají zázemí školy a školní dílny k tvorbě vlast-
ních autorských návrhů a realizací dalších
produktů z různých materiálů. Batohy, tašky,
opasky, kabelky, klíčenky, svršky, peněženky,
obaly a drobné výrobky. Kreativitě se meze
nekladou. Další dovednosti získají na praxích
a stážích v partnerských firmách.
Ve Zlínském kraji sídlí a má výrobu významné
množství firem podnikajících v obuvnickém
oboru a již nyní je na trhu práce obrovská
poptávka po nových absolventech. Ti se však
mohou stát i samostatnými podnikateli v za-
kázkové výrobě nebo studovat dál. Po úspěš-
ném vykonání Státní závěrečné zkoušky je
možné pokračovat v nástavbovém studiu
Podnikání v naší škole. Po složení maturitní
zkoušky mohou naši absolventi pokračovat
ve studiu oboru, a to například na UTB Zlín –
Design obuvi.
Regionální vzdělávací institut Academic
School v sobě zahrnuje síť různých škol a stá-
vající střední školu převzal do svého portfolia

dne 19. 9. 2018, když ji odkoupil od Univer-
zity T. Bati ve Zlíně. Dne 25. 2. 2019 byla
škola přejmenována na dnešní Academic
School, Střední škola, s.r.o., se sídlem na
nám. T. G. Masaryka 1279 ve Zlíně.

Začátek v roce 1925
Samotná střední škola je institucí s dlouhole-
tou vzdělávací tradicí a počátek školy se váže
k roku 1925, kdy firma Baťa zahájila firemní
výuku budoucích kvalifikovaných dělníků, niž-
ších řídicích pracovníků a také obchodních
zástupců či budoucích manažerů. Později by-
la škola nazvána a známa jako Baťova škola
práce.
Konkrétně na konci roku 1925 byla zřízena
Odborná škola obuvnická firmy T. a A. Baťa
ve Zlíně s 60 žáky. Šlo o školu výhradně pro
hochy nebo muže. V červenci 1926 byla
přejmenována na Odborná obuvnická škola
závodní firmy T. a A. Baťa. V říjnu 1926 mě-
la 300 žáků, 14 učitelů a vyučovaly se tam
předměty: počty, korespondence, účetnictví,
občanská nauka a zdravotnictví, němčina,
angličtina a teoretické předměty (elektro-
technika, chemie, měřičství a rýsování,
strojnictví, obuvnické odborné kreslení).
V březnu 1933 už se jmenovala Baťova ško-
la mladých mužů a v prosinci 1933 Baťova
škola práce – ta nově umožňovala studium
i dívek nebo žen. V červnu 1938 měla Baťo-
va škola práce pět odborů: strojnická, obuv-
nická, chemická, stavební a koželužská. Byla

Zlín – V současné době je Academic School, Střední škola, s.r.o., jedinou střední školou
v naší zemi, která realizuje studijní obor výrobce obuvi. Škola sídlí ve Zlíně v typické budo-
vě postavené ve zlaté éře Baťů. Samotný objekt původně sloužil jako chlapecký internát
a později jako školní budova pro Svit.
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buď dvouletá – mistrovská nebo čtyřletá
s maturitou.

Svého času 
největší obuvnické učiliště
Po znárodnění obuvnického impéria rodiny Ba-
ťů vzniklo ze školy největší obuvnické učiliště
v republice, které organizačně spadalo do teh-
dejšího gigantického obuvnického podniku
Svit. Jednotlivé továrny Svitu ročně přijímaly
stovky vyučených mladých mužů i žen, které
škola učila a připravovala do praxe. Po revolu-
ci v roce 1989 byl státní podnik Svit v tehdej-
ším Gottwaldově privatizován a 1. 12. 1990
vznikla společnost Svit a.s. Zlín. Od roku
1991 tak byla škola součástí organizační
struktury nové akciové společnosti, která Zři-
zovací listinou ze dne 1. 8. 1991 založila
Střední odborné učiliště obuvnické a.s. Svit
Zlín s určeným majetkem 20 mil. Kčs.
Dne 7. 6. 2000 vznikla nová obchodní spo-
lečnost s právní subjektivitou, která byla na-
zvána Střední odborné učiliště obuvnické
a učiliště Svit, spol. s r.o. Tato škola se po
třech měsících přejmenovala na Střední od-
borné učiliště obuvnické a Učiliště Svit, spol.
s r.o., aby po roce ukončila svou činnost.
Následovalo totiž sloučení dosavadní střední
školy se Soukromou střední odbornou ško-
lou o. p. s., a v září 2001 vzniká nová spo-
lečnost Střední odborná škola, Střední od-
borné učiliště a Učiliště Zlín s.r.o.
V roce 2002 byla v rámci vyhlášeného kon-
kurzu a.s. Svit řešena jak perspektiva spo-
lečnosti, tak i samotné střední školy. V říjnu
2002 odkoupila obchodní podíl Univerzita 
T. Bati ve Zlíně a stala se tak jediným vlastní-
kem soukromé společnosti. Následně od 
1. 1. 2006 zahájila škola svoji činnost pod
novým obchodním názvem Střední škola ob-
chodně technická s.r.o., a to až do prodeje
společnosti Academic School.
Škola má statut školy soukromé. Realizuje
obory studia ukončené maturitní zkouškou

nebo závěrečnou zkouškou s výučním lis-
tem. Tradičně nabízí i formu dálkového
a dvouletého nástavbového studia. V rámci
celoživotního vzdělávání organizuje škola řa-
du aktivit jako rekvalifikační kurzy, kurzy pro-
fesní přípravy nebo krátkodobá školení. Je
autorizovanou osobou pro dílčí kvalifikace
v oblasti obchodu, obuvnictví, stavebnictví
a strojírenství. Tato skutečnost nominuje
školu k účasti na veřejných zakázkách na re-
kvalifikační kurzy.

Certifikát 
International Education Society
V roce 2009 byl škole udělen Certifikát Inter-
national Education Society, který potvrdil kva-
litu vzdělávání. Dne 28. dubna 2011 obdrže-
la škola Certifikát kvality na mezinárodní kon-
ferenci organizované Sdružením soukromých
škol Čech Moravy a Slezska, jehož je členem.
V roce 2019 se naše škola stala signatářem

Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj
v oblasti textilního, oděvního, kožedělného
a obuvnického průmyslu, která podporuje za-
chování našeho oboru výrobce obuvi. Zlínský
kraj se zapojil do podpory tradičního řemesla
a škola rovněž získává podporu v partner-
stvích řady firem z regionu.
Hlavní vzdělávací koncepce školy je v oblasti
maturitního vzdělávání. Součástí výuky je
spolupráce se sociálními partnery a část od-
borného výcviku žáků se v maturitních studi-
ích realizuje v konkrétních podmínkách firem
a institucí. Škola nabízí atraktivní obory z ob-
lastí ekonomiky, podnikání, marketingu a no-
vě také z tolik žádaného IT. Specifikem školy
je vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků
s přiznanými podpůrnými opatřeními, ať už
jde o zdravotní omezení nebo žáky aktivně
zapojené do mimoškolní sportovní činnosti.

PhDr. Mgr Ivo Mitáček, 
ředitel školy

Mistrová odborného výcviku Jitka Strachoňová se studenty učebního oboru Výrobce obuvi Foto: Česká obuvnická a kožedělná asociace
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Česká obchodní inspekce 

PADĚLKY ZA MNOHO
MILIONŮ KORUN

Svědčí o tom zprávy, které jsme získali právě
od ČOI. Tak třeba v Jihomoravském a Zlín-
ském kraji ČOI uskutečnila v prosinci mimo-
řádnou kontrolní akci na tržnici Hatě. Zajisti-
la téměř 7 000 kusů padělků v hodnotě ori-
ginálů blížící se částce 26 milionů korun. „Po
vypracování všech odborných posudků, kte-
ré potvrzují zajištění padělků světových zna-
ček, bude s kontrolovanými osobami zaháje-
no správní řízení, ve kterém bude rozhodnu-
to o výši pokuty a o propadnutí zboží. Výrob-
ky budou následně zlikvidovány nebo předány
k humanitárním účelům. Případy zboží, které
bylo nalezeno mimo prodejní stánky, budou
předmětem zahájení správních řízení s ne-
známou osobou a správcem tržnice,“ říká
k výsledkům rozsáhlé kontrolní akce ředitel
ČOI Inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský
kraj Karel Havlíček. 
Česká obchodní inspekce Jihomoravského
a Zlínského kraje provedla mimořádnou kon-
trolní akci na tržnici Asia Bazar Hatě, která
byla zaměřená na dodržování zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Konkrétně šlo o ustanovení prodej, nabídka
a skladování zboží porušující některá práva
duševního vlastnictví. Inspektoři zkontrolovali
celkem 23 stánků. Inspektoři rovněž využili
pravomoci ČOI a otevřeli jedno auto a sedm
nebytových prostor. Celkem zajistili 6 988 ku-
sů padělků textilních oděvů, obuvi a galanterie
v hodnotě originálů 25 825 306 Kč. 

Akce se zúčastnilo 24 pracovníků České ob-
chodní inspekce, z toho čtyři inspektoři in-
spektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy,
35 příslušníků Policie ČR a čtyři pracovníci
Českého telekomunikačního úřadu. Tato mi-
mořádná kontrolní akce byla provedena ve
spolupráci s pracovníky Celní správy. 

Také šenovská burza neobstála 
ČOI Olomouckého a Moravskoslezského kraje
pravidelně monitoruje výskyt padělků v měst-
ské tržnici v Ostravě. Tentokrát provedla kon-
cem roku 2019 celkem15 kontrol a ve
všech případech zjistila porušení zákonů.
„Prodej, nabídka nebo skladování padělků ne-
byl tentokrát zjištěn. Přesto jsme zazname-
nali větší množství porušení ustanovení záko-
na o ochraně spotřebitele. Za zjištěné nedo-
statky bylo uloženo 12 pokut příkazem na
místě v celkové výši 31 000 korun,“ říká k vý-
sledkům kontrol ředitel regionálního inspek-
torátu Boris Stabryn.
Česká obchodní inspekce provedla první ad-
ventní neděli mimořádnou kontrolní akci za-
měřenou na případný výskyt padělků v měst-
ské tržnici na ulici Šenovské v Ostravě. In-
spektory bylo provedeno 15 kontrol, kdy ve
všech případech byly zjištěny nedostatky. Nej-
častěji prodávající neinformovali spotřebitele
o ceně výrobků v prodejní nabídce v souladu
s cenovými předpisy (12 případů), neoznačili
prodávané textilní výrobky požadovanými in-

formace o způsobu ošetřování a údržby (dva
případy). V jednom případě prodávající nevy-
dal na žádost spotřebitele doklad o zakoupe-
ní se všemi stanovenými náležitostmi a v jed-
nom případě prodávající řádně neinformoval
spotřebitele o záruce poskytované na zakou-
pené výrobky. Rovněž tato kontrolní akce byla
provedena ve spolupráci s pracovníky Celní
správy. 

Co se zabavenými oděvy?
Napadlo vás někdy, co se děje se zabavený-
mi oděvy? Dříve se pálily nebo jinak ničily.
V souladu se zákonem o České obchodní in-
spekci jsou dnes výrobky nebo zboží, o nichž
bylo pravomocně rozhodnuto o propadnutí
a určeno, že jsou využitelné k humanitárním
účelům, bezplatně poskytovány institucím
a organizacím, které se zabývají sociální
a zdravotní péčí.
Tak například Plzeňský a Karlovarský inspek-
torát České obchodní inspekce předal jím za-
bavené padělky k využití na humanitární úče-
ly. Šlo o 1 506 kusů výrobků, především
oděvů, obuvi, batohů, kabelek, ale i hraček,
které zamíří do dětských domovů v Místě
a Mašťově a do výchovných ústavů v Mašťo-
vě a Buškovicích. Část výrobků putovala také
do Nové Paky k organizaci zabývající se po-
mocí lidem s hendikepem. Šlo o padělky vý-
robků, které byly zajištěny při kontrolách ze-
jména v loňském roce a na počátku roku le-
tošního na západočeských tržnicích napří-
klad na Svaté Kateřině, Folmavě, v Aši či na
Svatém Kříži u Chebu. 
Podmínkou předání těchto zajištěných výrob-
ků pro využití v oblasti sociální péče, zdravot-
nictví, školství či pro jiné humanitární účely je
odstranění chráněných označení a prvků tj.
zejména nápisů či log firem jako Adidas, Ni-
ke, Puma a dalších. Odstranění těchto prvků
provádějí na své náklady přebírající organiza-
ce a před vlastním předáním k užívání je ČOI
toto odstranění komisionálně zkontrolováno. 
Bohužel u mnoha zajištěných výrobků tato
chráněná označení odstranit nelze, neboť
jsou na výrobku vylisována, natištěna či jinak
umístěna tak, že jejich odstraněním by se vý-
robek zcela zničil. Takové výrobky, stejně tak
jako například CD a DVD nosiče či hodinky
a elektronika, končí v drtičce.

Počty předaných kusů:
● Nová Paka, Život bez bariér: 

621 kusů

● Dětský domov Mašťov: 318 kusů

● Dětský domov a výchovný ústav

Místo: 310 kusů

● Výchovný ústav Buškovice: 

257 kusů

Praha – Často při rozhovoru s obchodníky z textilní a oděvní branže slýchávám povz-
dech, že zatímco je navštěvují pracovníci České obchodní inspekce (ČOI) dosti často, do
nedalekých tržnic či stánků se prý však neodváží ani vstoupit. Inu, jak se ukázalo, v uply-
nulých týdnech tomu bylo jinak.

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o:
 S

X
C



33

Zprávy Svět textilu & obuvi

leden – únor 2020



Svět textilu & obuvi

34

Čísla a fakta

leden – únor 2020

ManpowerGroup Index trhu práce 1. Q 2020

SITUACE NA TRHU PRÁCE
JE POZITIVNÍ
Praha – Společnost ManpowerGroup Čes -
ká republika zveřejnila koncem roku vý-
sledky průzkumu ManpowerGroup Index
trhu práce pro první čtvrtletí roku 2020.
Všem účastníkům vybraného reprezenta-
tivního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR
byla položena otázka: „Jak očekáváte, že
se změní celkový počet zaměstnanců ve
vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do
konce března 2020 v porovnání s aktuál-
ním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
první čtvrtletí 2020 podobné náborové akti-
vity jako v předchozích dvou až třech letech.
3 % zaměstnavatelů očekávají nárůst počtu
pracovních sil, 1 % předpovídá snížení počtu
pracovních sil a 96 % zaměstnavatelů ne-
předpokládá žádné změny. Na základě těch-
to údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro

Českou republiku pro první čtvrtletí 2020
hodnotu +2 %. 
„Míra nezaměstnanosti v České republice
zůstává nejnižší v Evropě, ale tempo poklesu
nezaměstnanosti se meziročně výrazně zpo-
maluje z více než 26 % v roce 2017, 22 %
v 2018 a 7 % v roce 2019. Celková situace
na trhu práce je pozitivní, i přes velkou nejis-
totu v automobilovém průmyslu, který se obá-
vá dopadů nových ekologických předpisů EU
na počty zaměstnanců. První čtvrtletí bude
navíc poznamenáno sezonním poklesem za-
městnanosti v zemědělství, stavebnictví a těž-
bě. Podle našeho průzkumu nadále převažuje
počet firem, které budou nabírat, a budou to
především velké společnosti. 21 % z nich
předpokládá nárůst počtu zaměstnanců, nic-
méně narůstá také množství těch, které bu-
dou počty zaměstnanců snižovat,“ řekla Jaro-
slava Rezlerová, generální ředitelka společ-
nosti ManpowerGroup Czech Republic.

Porovnání organizací 
podle velikosti
Zaměstnavatelé ve třech kategoriích ze čtyř
podle velikosti podniku očekávají nárůst poč-
tu pracovních sil. Zaměstnavatelé velkých
společností hlásí nejsilnější náborové plány
s Čistým indexem trhu práce +12 % (21 %
nabírá, 9 % propouští). Střední podniky vyka-
zují stabilní náborové aktivity s Čistým inde-
xem trhu práce +7 % (12 % nabírá, 5 %
propouští). Mikropodniky hlásí Index +3 %
a malé podniky očekávají utlumené náborové
plány s Indexem -2 %.

Porovnání dle odvětví 
Zaměstnavatelé v šesti z deseti odvětví
předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvy-
šování počtu pracovních sil, dva sektory zů-
stanou na stávajících počtech a dva sekto-
ry jsou spíše pesimistické. Nejsilnější nábo-
rové plány mají zaměstnavatelé v odvětví
Doprava, skladování a komunikace s Čis-
tým indexem trhu práce +6 %. Ubytování
a stravování, Finance, Pojištění, nemovitos-
ti a další služby podnikům a Zpracovatelský
průmysl hlásí povzbudivý Index +4 %. Opro-
ti tomu zaměstnavatelé v odvětví Těžba ne-
rostných surovin pokračují v dlouhodobém
poklesu a sektor Zemědělství, myslivost,
lesnictví a rybolov předpokládá mírné sníže-
ní o jeden procentní bod vlivem sezonních
faktorů.

Regionální srovnání 
v rámci České republiky
Zaměstnavatelé ve dvou ze třech regionů
očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pra-
covních sil. Nejsilnější trh práce hlásí Praha
(zahrnuje Praha Východ a Západ) s Indexem
+5 %. Čechy hlásí Čistý index trhu práce
+3 % a Morava 0 %. V porovnání s předcho-
zím čtvrtletím zaměstnavatelé v Praze a Če-
chách hlásí zlepšení náborového prostředí
o čtyři procentní body, ale na Moravě pokles
o čtyři procentní body. 

Globální pohled
V porovnání s předchozím čtvrtletím náboro-
vé aktivity pro první čtvrtletí posílily v 15 ze
43 zemí a oblastí, oslabily ve 23 a zůstaly
beze změny v pěti. Ve srovnání se stejným
obdobím předchozího roku je náborové pro-
středí příznivější ve 12 zemích a oblastech,
oslabilo ve 26 a zůstalo beze změny v pěti.
Nejsilnější trh práce očekávají zaměstnava-
telé v Řecku, Japonsku, na Tchaj-wanu,
v USA a Rumunsku. Nejslabší náborové akti-
vity hlásí Panama, Argentina, Kostarika, Itá-
lie a Španělsko.

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup
Index trhu práce budou zveřejněny 

10. března 2020
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Průzkum EY a AMSP ČR

KORUPCE JE V ČR 
STÁLE VELKÝ PROBLÉM
Praha – Korupce představuje 30 let po
sametové revoluci pro české podnikatele
a manažery stále velký problém. Podle pě-
tiny respondentů se protikorupční úsilí
vlády za posledních pět let dokonce sníži-
lo. Vychází to z aktuálního průzkumu, kte-
rý provedla společnost EY ve spolupráci
s Asociací malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR) mezi 600
podnikateli a manažery v České republice.

Korupci u nás považuje za velmi rozšířený jev
21 % respondentů, dalších 61 % ji považuje
za poměrně rozšířený jev. Za překážku v pod-
nikání navíc korupci označuje 41 % českých
podnikatelů a manažerů. „Takto negativní
vnímání korupce je často kritizováno za to,
že neodráží skutečný stav věcí, ale v podsta-
tě kopíruje názory médií. Přesto uvedené vý-
sledky reprezentují celkovou atmosféru
v podnikatelském sektoru, což má reálný do-
pad na rozhodování v konkrétních situacích
a tím pádem na úroveň etiky v podnikání.
Očekávání zkorumpovanosti může zvyšovat
vlastní ochotu uplácet,“ vysvětluje Tomáš
Kafka, partner oddělení forenzních služeb
a podpory integrity společnosti EY pro Čes -
kou a Slovenskou republiku.

Situace se přeci jen lepší
Tzv. velkou korupci, tedy korupci v oblasti ve-
řejných zakázek a vazeb mezi podnikateli
a politickou sférou označuje za překážku
30 % dotazovaných. Drobnou korupci
v úřednické sféře považuje za překážku
23 % respondentů, přičemž pro 47 % jsou
obě tyto formy stejně zatěžující. Při bilanci
protikorupčního úsilí vlády za posledních pět
let převažuje názor, že se nijak nezměnilo
(50 % respondentů), 29 % respondentů se
domnívá, že se zvýšilo, a 21 % se domnívá,
že se snížilo.
„Od průzkumu AMSP ČR v roce 2010 se si-
tuace zlepšila, ale korupce stále představuje
významný problém, který brzdí naši ekonomi-
ku. Ve světě se přitom korupce velmi aktivně
potírá – ve Velké Británii i Francii vznikla nová
protikorupční legislativa a státní orgány v řa-
dě zemí zintenzivnily boj proti korupci a praní
špinavých peněz. I soukromý sektor se snaží
o nápravu – víc a víc společností zavádí pro-
tikorupční programy a snaží se rizika korup-
ce snižovat, vznikl dokonce i protikorupční
ISO standard, který si pomalu hledá cestu
i do ČR,“ říká Tomáš Kafka.

Je veřejná zakázka 
synonymem korupce?
35 % českých podnikatelů a manažerů se
domnívá, že veřejnou zakázku není možné zí-
skat bez úplatku, což představuje zlepšení za
posledních 10 let. Průzkum AMSP ČR z roku

2009 uvádí 59 %. 19 % respondentů při-
znalo, že po nich v souvislosti s veřejnou za-
kázkou byl požadován úplatek, zatímco 81 %
uvedlo, že po nich úplatek požadován nebyl.
V roce 2010 uvedlo 82 % dotazovaných, že
po nich úplatek nebyl požadován. Z výše uve-
deného vyplývá, že celkový dojem podnikate-
lů se zlepšil, ale reálně se s žádostí o úplatek
setkalo stejné procento podnikatelů.
Průměrný respondent se domnívá, že když
už se vyplácí provize za zakázku ve veřejném
sektoru, činí 10 % (medián), průměrná hod-
nota provize je pak 17,5 %. V soukromém
sektoru je dle průměrného respondenta pro-
vize taktéž 10 % (medián), ale průměrná
provize je 11,1 %. Průměrné hodnoty se
oproti roku 2010 zvýšily – tehdejší odhady
provize byly 15,72 %, resp. 8,89 %.
„Podnikatelé volají již léta po rychlejším
a efektivnějším fungování justice a větší
transparentnosti rozhodování státních úřa-
dů. Bohužel tato situace se příliš nelepší
a výsledky notoricky známých kauz jim berou
naděje na zlepšení. Pozitivní posun oproti ro-
ku 2010 nastává v získávání zakázek, když
90 % respondentů uvádí, že je možné získat

zakázku v soukromém sektoru bez provize či
úplatku (v roce 2010 to bylo 74 %) a u stát-
ních zakázek je to 65 % respondentů (v roce
2010 to bylo 30 %). Potěšující také je, že
84 % respondentů uvádí, že po nich nebyl
požadován v soukromém sektoru úplatek, to
je pro podnikatele velmi dobré vysvědčení,“
komentuje Karel Dobeš, předseda předsta-
venstva Asociace malých a středních podni-
ků a živnostníků ČR.

Jak situaci řešit?
Mezi opatřeními na snížení korupce jedno-
značně vede „Rychlejší a efektivnější fungová-
ní justice“, které preferuje 49 % responden-
tů. S odstupem pak následuje „Větší transpa-
rentnost vládních úřadů“ (39 %) a „Omezení
dotací“, které podporuje 37 % respondentů.
Vysoký počet dotazovaných také zdůrazňuje
„Přísnější postihy za korupci“ (33 %) a „Důraz
na morálku/etiku ve vzdělávacím systému“
(30 %). Před deseti lety dominovala „Jedno-
duchost a přehlednost“ a „Tvrdší sankce“,
které v obou případech preferovalo 21 % re-
spondentů. Asi nepřekvapí, že nikdo nepoža-
duje „Detailnější legislativu“ (1 %).

Foto: SXC
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Milano – Italský obuvnický průmysl v roce
2019 zaznamenal mnoho výkyvů. Export
a mezinárodní obchod sice meziročně
vzrostl, opačnou tendenci však měla vnit-
rostátní poptávka. Naproti sobě stojí také
velké obuvnické společnosti a malé výrob-
ní podniky, mezi kterými se stále více pro-
hlubují rozdíly.

Výzkumné centrum Confindustria Moda se-
stavilo pro italskou obuvnickou výrobní asoci-
aci Assocalzaturifici report, jakým směrem
se vyvíjel obuvnický průmysl v prvních devíti
měsících roku 2019. Obecně ho lze shrnout
jako rok plný růstů a poklesů. Pozitivně se si-
tuace vyvíjela pouze z hlediska exportu, který
díky zakázkám pro luxusní značky stoupl
o 6,7 %. Téměř třetina italské obuvi v loň-
ském roce putovala do Švýcarska a Francie,
velká část pak do USA a na Dálný východ.
Klesající tendenci měl vývoz do Německa,
Ruska a na Blízký východ. Velký problém

představuje zvýšený zájem mladých Italů
o populární zahraniční značky, což vede ke
snižování nakupovaného množství u lokálních
značek. Meziroční růst 1,5 % zaznamenal
pouze segment sportovní obuvi a tenisek,
objem prodejů u klasické obuvi pak klesl
o 3,3 %. Předseda asociace Assocalzaturifi-
ci Siro Badon poukazuje také na další závaž-
ný problém, před kterým stojí italský obuv-
nický průmysl. Tím je tedy nejen nízký odbyt
na domácí půdě, ale také otázka týkající se
označování původu. Zmiňuje celosvětovou
atraktivitu italské obuvi, která by měla být lé-
pe právně chráněna řádnou ochrannou
známkou. Podpora tohoto dědictví může mít
velký vliv na italskou ekonomiku a zabránit
tak nezaměstnanosti v oboru. S povzbuze-
ním obuvnického segmentu přichází také nej-
větší obuvnický veletrh Micam, který v únoru
představí novou část nazvanou Micam X. Ta
bude nákupčím z celého světa představovat
nejinovativnější a nejmodernější návrhy obuvi

ve třech oblastech – v materiálech, udržitel-
nosti a maloobchodu. Do popředí pak dává
samotnou udržitelnost, která je pro součas-
né spotřebitele jedním z klíčových faktorů.
I přes některá výše zmíněná pozitiva panuje
v italském obuvnickém průmyslu pesimistic-
ká nálada a velká nejistota ohledně budouc-
nosti. Mnoho výrobců se obává, že rok
2020 nepřinese žádné zlepšení a pokles
produkce, která se již loni snížila o 2,9 % bu-
de i nadále pokračovat.

Lenzing – Rakouská společnost Lenzing AG
dokončila přestavbu a modernizaci 
celulózky v Lenzingu. Investovala do ní 
60 mil. EUR a zvýšila svou výrobní kapaci-
tu celulózy z bukového dřeva z 300 000
na 320 000 tun ročně. 

Uvedení nových kapacit do provozu posílilo
vlastní zásoby celulózy v souladu s firemní
strategií sCore TEN. „Úspěšná přestavba nás
přiblížila ke strategickému cíli zvýšit soběstač-
nost v zásobě celulózy a tím docílit větší nezá-
vislosti a odolnosti vůči kolísání cen při nákupu
celulózy,“ sdělil Stefan Doboczky, předseda
představenstva skupiny Lenzing. „Díky projek-
tu se nám podařilo významně přispět k posíle-

ní lokality Lenzing a ekonomiky v regionu.“ Pře-
stavba byla dokončena za necelé dva roky.
V souladu s firemní strategií skupiny Lenzing
se v příštích několika letech bude postupně
zvyšovat soběstačnost v celulózovém vlákně
na 75 % spotřeby. Lenzing v současné době
produkuje 60 % celulózy pro potřeby koncer-
nu ve vlastních celulózkách v Lenzingu a če-
ském Paskově. V Lenzingu se využívá hlavně
bukové dřevo, které není vhodné pro výrobu
nábytku, a v České republice zejména smrk.
Zbývající celulózová vlákna z různých druhů
tvrdého a měkkého dřeva kupuje Lenzing od
mezinárodních partnerů, u kterých uplatňuje
stejně přísná pravidla udržitelnosti jako při
nákupu dřeva pro vlastní výrobu celulózy.

Když se spojí módní značka nadměrných
velikostí s módní bloggerkou a plnoštíhlou
modelkou, může vzniknout skvělý a úspěš-
ný příběh. Takto byla vytvořena nová ex-
kluzivní influencerská dámská kolekce Ulla
Popken pro nadměrné velikosti. 

Charlotte Kuhrtová a Verena Prechtlová již
dříve úspěšně spolupracovaly se značkou Ulla
Popken. Nyní mohly představit svou vlastní
kolekci, která dokonale padne ženám kyprých
tvarů. Pro kolekci ve velikostech 42–64 jsou
charakteristické výrazné barvy, cool střihy
a moderní look. „Chtěla jsem svou kolekcí
ukázat ženám, jak si mohou dopřát trochu

svobody a ukázat, že každá žena může najít
a žít svůj styl,“ vysvětluje Charlotte Kuhrtová,
úspěšná plus size modelka a art direktorka.

Sama ráda obléká oděvy, které ji neomezují,
a naopak se v nich cítí sebevědomě. Svůj pří-
stup k módě představila v kolekci hebkým ple-
teným kabátkem, overalem a prošívaným ka-
bátkem, včetně šály, obuvi a klobouku. „Noste
to, co vás baví a v čem se cítíte pohodlně.
Vnímejte a prociťujte svůj look,“ doporučuje
baculkám Verena Prechtlová, pro kterou je
móda zábavou. Pracuje jako obchodnice
s uměním a módní bloggerka. Na svém blogu
a instagramu inspiruje plnoštíhlé ženy k to-
mu, aby se měly víc rády, bez ohledu na
hmotnost a velikost oblečení. V kolekci patří
mezi jejími návrhy měkký plyšový plášť, veselá
kšiltovka polabských lodníků a usňové legíny.

Italský obuvnický průmysl v roce 2019

ROK PLNÝ RŮSTŮ A POKLESŮ

Lenzing 

ZVÝŠIL VÝROBNÍ KAPACITU NA 320 000 TUN ROČNĚ

Ulla Popken

EXKLUZIVNÍ INFLUENCERSKÁ KOLEKCE 
PRO PLNOŠTÍHLÉ
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30 let svobody

KUPNÍ SÍLA VZROSTLA
O DVĚ TŘETINY

„Čistý příjem průměrného obyvatele, včetně
dětí a důchodců, vzrostl od roku 1989 o ví-
ce než 600 %, z necelých 2 000 na více než
15 000 korun v roce 2018. Ačkoli mnoho-
násobně vzrostly i ceny, kupní síla průměrné-
ho Čecha vzrostla za třicet let o dvě třetiny.
Zatímco v roce 1989 jsme za jídlo utráceli
více než třetinu příjmů, nyní to je pouze
24 %. Nejvíce pak vzrostly naše výdaje za
služby a to z 18 % na 34 %,“ říká hlavní eko-
nom České spořitelny, David Navrátil a dodá-
vá „Vedle transformace ekonomiky k růstu
příjmů přispěla i vyšší vzdělanost. V roce
1990 měla třetina lidí základní nebo nižší
vzdělání. V roce 2018 už jen 11 %.“
„Mezi oblasti, ve kterých se česká ekonomi-
ka postupně začíná podobat ekonomikám na
západ od nás, patří také trh bankovních úvě-
rů na financování nákupů domácností – ať už
jde o bydlení nebo třeba zařízení domácnos-
ti. České domácnosti už se naučily, že ban-
kovní úvěr, pokud není pro rodinný rozpočet
nepřiměřenou zátěží, může napomoci zvyšo-
vání jejich životní úrovně,“ vysvětluje ekonom
České spořitelny Michal Skořepa.

K masovému „projídání“ příjmů
nedochází
S rostoucími nákupními možnostmi, které
vyplývají z růstu bohatství i odstranění ekono-
micko-politických bariér došlo ve většině po-
stkomunistických zemí k výraznému poklesu
úspor domácností v poměru k jejich pří-
jmům. Češi, a také Slováci, se ale masivní-

mu „projídání“ rostoucích příjmů vyvarovali.
Zatímco v polovině 90. let činil poměr rodin-
ných úspor ve vztahu k rodinným příjmům
v Česku 13,05 % (na Slovensku 11,18 %),
v roce 2018 Češi uspořili 10,82 % (Slováci
8,38 %). Stejný poměr úspor vůči příjmům
vykazoval v loňském roce podle dat Eurosta-
tu i průměr EU (10,34 %).
Z dat Eurostatu vyplývá, že disciplína domác-
ností odkládat část výdělků na úspory byla ve
většině východoevropských zemí v porovnání
s Českem menší. Například v Bulharsku po-
měr úspor domácností vzhledem k jejich pří-
jmům klesl z 43,28 % v polovině 90. let na
4,86 % v roce 2018. V Polsku tento poměr
klesl ve stejném období z 17,43 % na
1,93 %.
Jedinou postkomunistickou zemí, ve které do-
mácnosti dokázaly poměr úspor vůči příjmům

od poloviny 90. let navýšit, je Slovinsko.
V něm došlo k nárůstu poměru úspor vůči
příjmům domácností o 8,5 %.
V poměru úspor ke svým příjmům jsou Češi
(10,82 %) mezi postkomunistickými zeměmi
4. nejpilnější střadatelé. Předčili je pouze Slo-
vinci (12,64 %), Maďaři a Estonci (11,58 %).
Největšími střadateli v Evropě jsou Lucembur-
čané (21,41 %), Němci (18,54 %) a Švédové
(17,96 %). Naopak nejméně disciplinovanými
z pohledu tvorby úspor vůči příjmům jsou
v rámci postkomunistických zemí a také v celé
Evropě Rumuni (-2,25 %), Litevci (-1,23 %)
a Poláci (1,93 %).

S úsporami jsme spokojeni
Se svými úsporami je v současnosti zcela ne-
bo částečně spokojeno 42 % Čechů. Na-
opak 27 % je nespokojeno. Průměrná výše
měsíčních úspor je 2 720 Kč. Nejvíce lidé
ukládají své peníze do penzijního připojištění,
na životní pojištění a také na spořicí účty. Na-
opak zatím nízkou oblibu vykazují investice do
zlata a drahých kovů. Vyplývá to ze zářijové-
ho průzkumu společnosti IMAS International
pro Českou spořitelnu. Tři čtvrtiny respon-
dentů se shodlo, že vytvářet úspory je z je-
jich pohledu důležité.
Stále více Čechů ale k financování svých po-
třeb využívá i půjčené peníze. Jen za posled-
ní desetiletí vzrostl podíl dluhů domácností
vůči jejich příjmům o 10 % na 60,7 %. Vel-
kou měrou se na tom podílí výdaje na poříze-
ní bydlení. Ze statistik České spořitelny vyplý-
vá, že zatímco v roce 2009 činil podíl hypo-
ték na veškerých úvěrech domácnostem
57 %, v současnosti již tento poměr dosahu-
je 71 %. Poměr dluhů vůči příjmům domác-
ností v postkomunistických zemích v posled-
ní dekádě narostl kromě Česka také na Slo-
vensku, ve Slovinsku a v Polsku.
Ze statistik Eurostatu vyplývá, že nejvíce půj-
ček v poměru ke svým příjmům čerpali v Ev-
ropě v loňském roce Dánové (podíl dluhů vů-
či příjmům byl 235 %), Norové (202 %)
a Nizozemci (199 %). Nejméně zadlužení
v porovnání se svými příjmy byli Rumuni
(26 %), Maďaři (32 %) a Lotyši (33 %).

Jak rostl/klesal poměr úspor domácností vůči jejich příjmů 
od poloviny 90. let do roku 2018 ve vybraných
postkomunistických zemích:

1995 2018 změna

Slovinsko 11,66 % 12,64 % 108,5 %
Česko 13,05 % 10,82 % 82,9 %
Slovensko 11,18 % 8,38 % 75 %
Maďarsko 17,9 % 11,58 % 64,6 %
Estonsko 21,33 % 11,58 % 54,2 %
Bulharsko 43,28 % 4,86 % 11,2 %
Polsko 17,43 % 1,93 % 11 %

Praha – Celkově jsme zbohatli. Zůstali jsme i nadále obezřetní a vytváříme si úspory.
S rostoucím bohatstvím ale neváháme ve větší míře čerpat úvěry a využívat půjčené pení-
ze, zejména za účelem pořízení bydlení. Taková je hlavní proměna Čechů ve vztahu ke
svým rodinným rozpočtům za 30 let od znovunabytí svobody.
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Praha – Značka QZ – Zaručená kvalita, která je součástí vládního
programu Česká kvalita, reprezentuje textilní výrobky s vysokými
kvalitativními vlastnostmi. Pro odborníky to znamená, že výrobek
splňuje požadavky norem, což se prověřuje testováním ve zkušeb-
ní laboratoři. Pro spotřebitele je značka QZ pomyslným majákem
v nepřeberné nabídce trhu, který odlišuje výrobek od ostatní kon-
kurence. Na sklonku loňského roku byly předávány také další
značky z programu Česká kvalita, ale také Národní ceny kvality
a Národní ceny za společenskou odpovědnost. Předávání prestiž-
ních ocenění proběhlo 26. listopadu 2019 v reprezentativních
prostorách Španělského sálu na Pražském hradě.

Značku QZ – kvalita zaručena propůjčuje SOTEX GINETEX CZ, již té-
měř dvě desítky let. Za tu dobu získalo ocenění více než třicet společ-
ností jak výrobních, tak obchodních, ale i poskytovatelů služeb, kteří
prokázali kvalitu nabízených produktů. Ocenění za výrobky froté a jer-
sey prostěradla získala firma Arcáde Color s.r.o., která sídlí v Lukách
nad Jihlavou. Tato společnost navazuje na tradici z roku 1859, čímž
se řadí mezi nejstarší pletařské továrny na světě. Také je výjimečná
tím, že v současné době má stále pod jednou střechou celý výrobní
proces – pletení, barvení a konfekční zpracování. Ocenění přebírali
oba spolumajitelé – Marie Fischerová a Rostislav Fischer. 
V rámci programu Česká kvalita bylo předáno celkem osm ocenění
pro výrobky a služby od stavebnictví, nábytek až po ocenění sociál-
ních služeb. Předávání probíhalo za účasti vládních špiček – minist-
ra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a ministra životního prostředí
Richarda Brabce. Srdečně gratulujeme!

Seznam držitelů QZ – zaručená kvalita
naleznete zde:

SOTEX GINETEX CZ, z. s.
www.sotex.cz

sotex@sotex.cz

inzerce

Pražský hrad

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ
CEN KVALITY 2019

SOTEX OPĚT NA VELETRHU
MÓDY A OBUVI

Pokud plánujete návštěvu největšího
oborového veletrhu módy a obuvi v České
republice – STYLU a KABO, neváhejte
navštívit také společný stánek SOTEXu,
Textilního zkušebního ústavu, ATOKu
a časopisu Svět textilu & obuvi. 

Veletrh se bude konat 20.–24. února 2020 na Výstavišti
v Brně, a po celou dobu Vám budeme k dispozici pro dotazy
týkající se správného značení textilu jak symboly údržby, tak
i dalšími informacemi, které na textilním výrobku nesmějí chybět. 
Naleznete nás v pavilonu P, stánek E12.

Těšíme se na vás!
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Chtějí být módní značky environmentálně odpovědné?

CÍLE JSOU AMBICIÓZNÍ

Pakt se hlásí ke skutečnosti, že textilní prů-
mysl patří k největším, nejdynamičtějším
a nejvlivnějším odvětvím na světě a generuje
ročně 1,5 bilionu eur výnosů. Vzhledem k to-
mu uznává, že jakožto průmysl s ohromným
dopadem musí být i lídr v přechodu k udrži-
telnému podnikání. Značky, které pakt pode-
psaly, představují dohromady 30 % světové
produkce oblečení. 
Akce ze strany firem je jistě na místě. Envi-
ronmentální otázky jsou navíc v textilním prů-
myslu extrémně palčivé. Je emitentem sklení-
kových plynů, náročný na primární zdroje (vo-
du či půdu) a vodu v řekách a oceánech
v rámci jednotlivých kroků produkce znečišťu-
je chemikáliemi či mikroplasty. Velkým problé-
mem, na který se mnohdy zapomíná, je textil-
ní odpad, který často končí buď v zemích glo-
bálního Jihu, nebo právě v oceánech.

Tři zásadní témata
Cíle paktu jsou poměrně ambiciózní. Signatá-
ři chtějí podnikat takové kroky, které budou

v souladu s cílem udržet globální oteplování
pod 1,5 °C, být uhlíkově neutrální do roku
2050 a do roku 2030 nepoužívat jednorázo-
vé plasty při balení. Zaměřují se na tři téma-
ta: klimatickou změnu, podporu a zachování
biodiverzity a čistotu oceánů. V tomto ohle-
du se odvolávají na naplňování tzv. SDGs, 
Cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN.
Chtějí podporovat inovace a technologie, kte-
ré pomohou vylepšit procesy výroby tak, aby
eliminovaly znečištění a zvýšit transparent-
nost. To vše napříč celými dodavatelskými
řetězci, ve spolupráci s ostatními průmyslo-
vými odvětvími a politickými lídry. Přestože
ambiciózní cíle, které si firmy stanovily, jsou
chvályhodné, nelze přehlédnout několik vý-
zev, které se s tím pojí. 
Předně, pakt se zaměřuje pouze na envi-
ronmentální otázky, ty jsou ale jenom částí
problému textilního průmyslu. Na lidská
práva a důstojné pracovní podmínky zapo-
míná, resp. se v rámci iniciativ spojených
s dalšími aktéry velmi krátce zmiňuje o tom,

že je potřeba zajistit „sociální inkluzi, férové
mzdy a důstojné pracovní podmínky“. Jaké-
koliv podrobnější informace týkající se napl-
nění těchto cílů ale chybí. Značky by přitom
měly přehodnotit pravidla pro nákup zboží
od dodavatelů tak, aby spolupracovaly
pouze s těmi, které svým zaměstnancům
platí férovou mzdu, zajistit transparentnost
celého dodavatelského řetězce a celkově
podnikat aktivity v souladu s mezinárodně
uznávanými Obecnými principy OSN o byzny-
su a lidských právech. Důstojné pracovní
podmínky by měly zajistit i vzhledem k tomu,
že se odvolávají na zmiňované SDGs, které
ochranou přírody ani zdaleka nekončí. Mód-
ní značky nemohou být označovány za odpo-
vědné, dokud budou v dodavatelských řetěz-
cích v rámci textilního průmyslu porušována
lidská práva. 

Co s textilním odpadem?
Dále pakt sice řeší environmentální otázky,
nevysvětluje však, jak udržitelně nakládat
s textilním odpadem. Zmiňuje pouze podpo-
ru cirkulární ekonomiky, v jejímž rámci je po-
třeba se zaměřit na to, jak nakládat s konco-
vým produktem. K tomu by ale bylo zapotře-
bí přehodnocení celého byznys modelu, ve
kterém značky záměrně vytvářejí nadproduk-
ci vzhledem k nízkým nákladům na výrobu
každého dalšího kusu oblečení. Manažerka
pro udržitelnost H&M v Irsku (H&M Group je
také signatářem paktu) prohlásila, že „lineár-
ní model podnikání není udržitelný“, a že je
„potřeba systémová změna“. K tomu ale
pakt nesměřuje.
I přestože je vlastní iniciativa firem vítána,
v praxi je problematické, že firmy samy bu-
dou monitorovat svůj progres a informovat
o něm veřejnost. Neexistuje tedy žádná ne-
závislá kontrola. Fakt, že iniciativa vychází od
soukromého sektoru, také může vlády odra-
dit od jakýchkoliv závazných pravidel pro fir-
my, protože těmto tvůrcům pracovních míst
nebudou chtít znepříjemňovat život povin-
nostmi, když sami přicházejí s ambiciózními
iniciativami, jak situaci zlepšit. Firmy by si ale
neměly vybírat, kterým omezením budou
podléhat a které cíle naplňovat. Pakt má tak
spíše než k závazné smlouvě blíže k aktivitám
spojeným s konceptem dobrovolné spole-
čenské odpovědnosti firem. 
S tím se pojí také dobrovolnost celé iniciati-
vy. Dokument jasně stanovuje, že není
právně závazný a je třeba ho chápat jako
soubor návrhů toho, co je možné dělat,
a kterého se při svých aktivitách držet. Ne-
hledě na to, že i když 30 % světové produk-
ce je úctyhodný objem, značky reprezentu-
jící zbylých 70 % se na iniciativě nepodílí.
Praxe ukazuje, že dobrovolné aktivity ne-
jsou v otázce řešení environmentálních
a lidskoprávních problémů dostatečné, nyní
je třeba právního rámce, který přiměje fir-
my k odpovědnosti.

Tereza Volmutová, NaZemi.cz

Praha – Na summitu G7, sdružení největších ekonomik světa, které probíhalo v druhém
pololetí loňského roku ve francouzském městě Biarritz, představilo 32 světových značek
vlastní iniciativu, tzv. Fashion pact. Tento dokument, který podepsaly, deklaruje, že do ro-
ku 2050 chtějí dosáhnout několika cílů v environmentální oblasti v rámci svého oboru
podnikání, v textilním průmyslu.

Foto: SXC
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Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je
povinen zajistit pro své zaměstnance bezpeč-
nost a ochranu zdraví. Ochrana života a zdraví
je však natolik podstatná, že se nevztahuje jen
na vlastní zaměstnance zaměstnavatele. Po-
kud se na pracovišti zaměstnavatele s jeho
vědomím zdržují i jiní lidé, i jim je povinen zajis-
tit bezpečnost. V případě, že jsou na jednom
pracovišti zaměstnanci více zaměstnavatelů,
jsou tito zaměstnavatelé povinni spolupraco-
vat, vzájemně se informovat o hrozících rizi-
cích a o přijatých opatřeních. Za tím účelem
by spolu měli i uzavřít písemnou dohodu. 

Vytvořit si vlastní manuál
Právní předpisy nám mnohdy přesně neříkají,
jak konkrétně bezpečnost osob na pracovišti
zajistit. Není to ani možné, protože každé
pracoviště má svá specifika. Každý zaměst-
navatel by měl na svém pracovišti identifiko-
vat možná nebezpečí a následně přijmout ta-
ková opatření, aby minimalizoval vznik úrazů
a nemocí z povolání. Jde o to si vytvořit
v podstatě vlastní manuál, na co se z pohle-
du bezpečnosti zaměřovat, co pravidelně
kontrolovat, kdy, jak a koho školit apod. Tuto
preventivní činnost v podobě vyhledávání rizik
a stanovení strategie může zaměstnavatel za
určitých podmínek provádět sám (a to pokud
má maximálně 25 zaměstnanců a sám má
k tomu potřebné znalosti), anebo si může
najmout bezpečnostního technika. 
Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povi-
nen zajistit svým zaměstnancům školení

o právních a ostatních předpisech k zajištění
BOZP. Školení by se měla týkat hlavně před-
pisů hygienických, technických, stavebních,
dopravních, o požární ochraně. Každý za-
městnanec pak musí být proškolen ohledně
nebezpečí, která se vztahují k jím vykonávané
práci a s kterými může právě na svém pra-
covišti přijít do styku. 

Školení pravidelně opakovat
Školení může probíhat osobní formou, přes
externího školitele či třeba formou e-learnin-
gu. Důležité je, že školení proběhlo a že
o tom má zaměstnavatel záznam. Zaměst-
nance je třeba školit těchto situacích: při ná-
stupu do práce, při změně pracovního zařa-
zení nebo druhu práce, při zavedení nové
technologie, výrobních a pracovních pro-
středků nebo nových pracovních postup
a v případech, které mají nebo mohou mít
podstatný vliv na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci (např. po závažném pracov-
ním úrazu, havárii). A samozřejmě daná ško-
lení by se měla pravidelně opakovat. 
Abyste jako zaměstnavatel mohli při případ-
né kontrole prokázat, že jste své zaměstnan-
ce opravdu proškolili, je nutné vést si zázna-
my. Ideální je mít sepsán název školení,
stručnou osnovu, čeho se školení týkalo, kdy
proběhlo, jak dlouho trvalo a kdo se ho
zúčastnil (včetně podpisů zaměstnanců). 
Častým nešvarem je situace, kdy školení
probíhá jen formálně. Zaměstnanec přispě-
chá, podepíše pár papírů aniž by si je přečetl

a běží dál. Když dojde na spor, inspektorát
se pak zabývá jakým způsobem školení probí-
halo a zda zaměstnanci mají čas na to si vše
prostudovat a především pochopit. Další po-
vinností zaměstnavatele je také soustavné
kontrolování, že jsou předpisy dodržovány.
Zaměstnavatel by měl provádět prověrky
podle svého manuálu o BOZP a vést doku-
mentaci o tom, jak kontroly probíhají.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz.
Ten přináší nový produkt, který
umožní přístup k právníkovi kdykoliv
a odkudkoliv, navíc za zlomek
obvyklé ceny.
Dostupnyadvokat.cz je neustále
k dispozici svým klientům při řešení
právních problémů, sepsání smluv
a v dalších právních záležitostech.
Nová služba Dostupný právník po
celý rok je určena především pro
podnikatele a živnostníky. Právníky
mají s novou službou neustále po
ruce při řešení problémů nebo
jenom pro konzultaci svého
postupu.

Advokát radí

BEZPEČNOST A OCHRANA
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Praha – Pod pojmem Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se skrývá celá řada
problematik a pravidel. Mnozí zaměstnavatelé i zaměstnanci tyto oblasti vnímají spíše ja-
ko nutné zlo a jakousi formalitu. To se však může změnit v případě závažného úrazu, kon-
troly inspektorátu práce či pracovněprávního sporu. Jak se tedy připravit, aby vás jako
zaměstnavatele tyto události nezaskočily?

Foto: Pixabay
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sf Přerov – V závěru roku
2019 se v prostorách zná-
mého a oblíbeného přerov-
ského hotelu Fit uskutečnil
večer věnovaný informacím,
jak podpořit zdravý životní
styl, ale i módním přehlíd-
kám kolekcí lokálních značek
a butiků. BM Agency, jež ak-
ci pořádala, tak dokázala, že
příjemné módní akce, o kte-
ré se lidé zajímají a podpoří
snahu organizátorů svojí
účastí, je možné uspořádat
také v menších okresních
městech.

V rámci módní přehlídky se
prezentovaly obchody Mad
Max Fashion se sportovně-ele-
gantní dámskou módou, na-
cházející se v přerovském
Trumf Centru, Galerii Přerov
a v olomoucké Galerii Šantov-

ka. Dále zavedený Salon Edis z Přerova, jehož tradice v oblasti společenských
a svatebních šatů a doplňků je delší než 30 let a s potěšením vytvoří nevěstám
šaty dle jejich přání. Nechyběl butik Angel, který má kamennou prodejnu v Olo-
mouci, rovněž i internetový obchod s originálními kousky oblečení, boty, kabel-
kami a doplňky ze zahraničí. 
Hostům akce se velmi líbila módní přehlídka La Petite Boutique, který se nachá-
zí, v podobě kamenné prodejny, v Přerově. Tento nabízí široké spektrum oděvů
pro dámy, od džínů až po společenské šaty. Večerem provázela stylistka a mo-
derátorka Renata Nesvadbová.

Přerov 

VÁNOČNÍ FASHION SHOW

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
S velkým zájmem jsem si v minulém vydání časopisu Svět textilu & obuvi přečetl
článek Tržby textilního maloobchodu v České republice za leden–říjen 2019.
S uspokojením jsem se dozvěděl, že – s výjimkou května – skončilo všech devět
sledovaných měsíců loňského roku s aktivní bilancí – tedy s nárůstem tržeb ve
srovnání s rokem předcházejícím. I náš obchod měl nárůst tržeb. 
Ale mohlo to být daleko lepší, kdyby nebylo nekalé konkurence. Tím nemyslím
zboží nabízené v tržnicích, nebo vietnamských stáncích, to pro nás opravdu ne-
ní konkurence. Myslím tím textil a oděvy, dodávané pomocí e-shopů. Oni se sice
většinou tváří, že jsou to solidní a důvěryhodné firmy, ve skutečnosti je tomu ale
někdy právě naopak. K nám do obchodu si pak chodí zákazníci postěžovat, že
si objednali přes internet zboží, které jim však buď vůbec nepřišlo, anebo přišlo
v jiném kvalitě či dokonce v jiném střihu či barevném provedení. Na naši logic-
kou otázku, proč tedy zboží přes internet objednávají, říkají ono známé: „No, ne-
kupte to, když je to tak levné...“ 
Tak si myslím, že si za špatný nákup mohou zákazníci sami. Měli by si rozmy-
slet, kde a jak nakupují.

Jindřich Ch., Praha

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str. 2), ETKA (str.4), Butterfly (str. 5), WICO B.G.M. (str. 6), veletrh
mtex+ (str. 7), TAMARIS (str. 11), Marco Tozzi (str. 15), Kochanka s.r.o. 
(str. 21), projekt SHOEMAN (str. 35), SOTEX GINETEX CZ (str. 39), 
veletrh I.L.M. (str. 43).

Vaše podněty jsou pro nás cenné, mimo jiné i jako
zdroj inspirace pro naše články. 
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branže, pošlete nám vzkaz či dotaz na e-mail: redakce@textil-obuv.cz
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