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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
setkáváme se po pouhých dvou měsících od
posledního vydání odborného časopisu Svět
textilu & obuvi, ale jako by v úplně jiných časech. Koronavirus změnil naše životy, téměř se
zastavila ekonomika a chod nejen naší země,
ale vlastně celého světa. Víte, opravdu teď nemá cenu hledat viníky a poukazovat, proč zrovna není k dispozici to či ono. Nebaví mi ani
zkoumat teorie o tom, kde se vlastně COVID19 vzal, případně odkud unikl či kdo ho rozšířil.
Ale něco bychom si měli ujasnit již nyní:
Bylo obrovskou chybou přesunout výrobu
textilu, oděvů a obuvi do Číny, případně do Asie
vůbec. Textilem to začalo, pak se do země draka stěhovaly další a další výrobní odvětví. Nakolik jde o zranitelné rozhodnutí, to vidíme v dnešní době. Ekonomové celého světa by si měli
uvědomit, že jakákoliv koncentrace výroby do
jedné země je prostě špatná. A nejen kvůli koronaviru... Vím, že až tahle pandemie skončí,
vše se vrátí do starých kolejí a idea vrátit textilní, oděvní a obuvnickou výrobu (a všechny další)

do Evropy se stane zase utopií. Ale měli bychom se nad ní alespoň zamyslet.
Nikdy bych nevěřil, že ještě někdy v životě prožiji euforii, kterou náš národ prošel před
30 lety. Tehdy jsme se semkli, byli k sobě slušnější a někteří na moment dokonce i uvěřili, že
pravda a láska zvítězí... Pak jsme se dlouhých
30 let denně setkávali s bojem o bohatství,
předváděním se, kdo má lepší a dražší auto,
kdo kam jezdí na dovolenou. Hloupost a sprostota ovládly naši společnost.
A pak přišel COVID-19 a z nás se zase stali... lidé. Naše sousedky, kamarádky, matky
a sestry se pustily do výroby nedostatkových
roušek, zdravotníci a záchranáři pracují bez
ohledu na nebezpečí ve dne v noci, radnice
pomáhají seniorům, sousedé se semkli. Podobných příkladů bychom našli jistě daleko
více. V dnešní době je to setsakramentsky
dobrá zpráva.
Přeji vám všem pevné zdraví.
Michal Korol,
šéfredaktor
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Koronavir ukázal, jací jsme

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY
Praha – Již v úvodním slově na straně 3
tohoto vydání odborného časopisu Svět
textilu & obuvi jsem napsal, jak zdatně si
vedou naše ženy a dívky při zvládání nedostatku ochranných roušek a respirátorů.
Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout
i přístup módních návrhářů a firem.

Všechno není v pořádku
Zdá se tedy, že vše je v nejlepším pořádku.
Ale není! V souvislosti s výše uvedeným textem mi zcela chybí zájem státních orgánů
o zajištění a koordinaci výroby ochranných
materiálů v České republice. Stejně to vidí
i bývalí náčelníci generálního štábu Petr Pavel
a Jiří Šedivý, kteří společně volají po větším
a koordinovanějším zapojení českých výrobců
roušek, respirátorů a dalšího zdravotnického
materiálu. Zůstat dlouhodobě závislí na dovozu z Číně vidí jako bezpečnostní riziko.

A že jich není málo. Své kapacity, nevyužité
stroje a zbylé látky používá k výrobě roušek
řada módních návrhářů, jako je Kateřina Geislerová, Petra Balvínová, Lukáš Lindner či
Požádali jsme o vyjádření i Asociaci textilMiroslav Bárta. A přidali se další: Karolína
ního, oděvního a kožedělného průmyslu
Juříková a Kristýna Nováková ze seskupení
(ATOK) ČR.
Overall Office, zareagovalo také velké množKdyž jsme v lednu a únoru letošního roku sleství designerů z Umprum, Beata Rajská
dovali atak koronavirové epidemie v Číně, jen
a mnohé další.
jsme odhadovali, jaký bude mít dopad na náš
Přidaly se i výrobní podniky. Tak například firtextilní a oděvní byznys. Vůbec jsme si nedoma Batist Medical z Červeného Kostelce na
kázali připustit, že její vlna dorazí i do České
Náchodsku zahájila výrobu nových roušek
republiky a už vůbec ne, jakou rychlostí se
s filtrem z nanovláken, své výrobní kapacity
dokáže šířit. Nyní máme za sebou první dny
na výrobu ochranných roušek, rerspirátorů
a týdny státem vyhlášené celostátní karantéVelikonoční Rouškovník
Foto: Jana Rábová
a ochranných obleků nabídla i firma Adler
ny a je zřejmé, že náklady koronavirové panCzech a.s. z Ústí nad Labem.
ní. Toto se, bohužel, v době, kdy je psán tendemie budou velmi vysoké. Firmy se díky uzaSvět textilu & obuvi se spojil i s Ing. Oldřito článek, plně prosadit nepodařilo.
vření obchodů a rušení objednávek ze zahrachem Glogarem, jednatelem firmy 2G Lipov.
Samostatnou kapitolou tohoto období je feničí začaly dostávat do platební neschopnosTato rodinná firma se v současnosti řadí menomén šití ústních roušek. Část textilních
ti, navíc vyhlášená karanténa a uzavření škol
zi největší výrobce jak přikrývek a polštářů,
a oděvních firem kvůli nim přizpůsobila doodsálo z firem i zaměstnance, což leckde vytak i čalounických výplní nejen v České ale
volávalo potíže s udržením vlastního firemníkonce svoji výrobu. I díky nim se akutní nedoi Slovenské republice. Jak nám řekl Ing. Gloho provozu. Ze všech stran se ozývaly hlasy,
statek tohoto zboží začal postupně zmírňogar, od pondělí 16. března byla naplno zahájak je důležité, aby stát přistoupil aspoň po
vat. Věřím, že mnohý z občanů si uvědomil,
jena výroba roušek, především pro zdravoturčitou dobu k odložení pravidelných plateb,
jak strategický textilní průmysl je a že si zanické zařízení, sociální služby a zaměstnance
jako jsou daně a sociální a zdravotní pojištěslouží podporu nebo aspoň respekt.
firem po celé ČR. Nabízená profesionální
Mgr. Jiří Česal,
rouška je vyrobená ze 100% bavýkonný ředitel ATOK
vlněné tkaniny a obsahuje přídavnou kapsu pro vložení filtru s nanoVelikonoční Rouškovník
vlákennou membránou. Díky své
Jsme krátce před Velikonocemi.
schopnosti účinně zachycovat viry,
A při této příležitosti se s vámi musmog, prach a alergeny, má posím podělit o aktualitu, kterou jsem
dobnou účinnost jako respirátor
zaznamenal na sociálních sítích.
FFP3. Veškerý použitý materiál je
V dámském i pánském zakázkovém
vyroben v České republice a konkrejčovství Jany Rábové, které sídlí
zultován s Textilním zkušebním
v Hvozdnici v blízkosti Hradce Králoústavem v Brně a Technickou univé, také začali šít roušky – dámské,
verzitou v Liberci. Roušku s filtrem
pánské i dětské. Denní kapacita je
obsahující nanovlákennou mem350 roušek. A před blížícími se Vebránu a sadou deseti náhradních
likonocemi postavili před dveře své
filtrů je možné objednat za cenu
Foto: 2G Lipov
provozovny Rouškovník. Alespoň
165 Kč + DPH. Sada náhradních
tak nazvali svůj milý velikonoční přífiltrů obsahující nanovlákennou Roušky z firmy 2G Lipov č. 1: rouška skládaná, č. 2: rouška
spěvek. Hezké gesto v těžké době.
membránu je možné zakoupit po dvouvrstvá, č. 3: rouška dvouvrstvá s vnitřní kapsou, č. 4: rouška
dvouvrstvá s vnitřní kapsou antibakteriální, č. 5: rouška dětská
Michal Korol
deseti kusech za 80 Kč + DPH.
inzerce
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Den pro ženu 2020

OSLAVA PRVKU ŽENSKOSTI

Dle Studia 365 je potěšení pořádat společenskou akci právě v Kulturním domě v Příboře.
Nejen pro jeho technickou vybavenost a zázemí, ale i zájem hostů akce a týmu zaměstnanců zmíněných prostor, protože všichni zúčast-

nění mají velmi kladný vztah k módě. V rámci
události Dne pro ženu 2020 měla módní přehlídku Glamour – italská móda, která má kamennou prodejnu v Rožnově pod Radhoštěm
a Frýdku-Místku. Nabízí svěží elegantní dámskou módu, mimo jiné značku Rinascimento,
pro jejíž kousky oděvů je typická inspirace romantikou. Nechyběla prezentace dámských
modelů firmy Calzanatta a Svatebního centra
Luxury z Kopřivnice, jenž se díky své velikosti
řadí k největším salónům v Moravskoslezském kraji a nabízí svatební a společenské šaty, dětské šaty, pánské obleky, svatební obuv,
ale i dekorace vhodné pro slavnostní události.
Své brýlové obruby zde prezentovala společnost Falhar Optik s.r.o.

Foto: Stanislava Slováková

sf Příbor – Agentura Studio 365 uspořádalo 4. března v prostorách Kulturního
domu v Příboře již po druhé společenskou
akci věnovanou ženám. Studio 365 je nejen modelingovou agenturou, která existuje od roku 1996, zajišťující módní přehlídky, ale také akce, na nichž je žádoucí prezentovat styl, inspiraci, a to jak v módě,
tak i kosmetice, doplňcích, trendech
v bydlení, cestování.

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství (VOŠON)

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA VANITAS
sf Praha – Na začátku března se konala
v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí módní přehlídka studentů
prvního a druhého ročníku. Ti se její přípravě usilovně věnovali od června roku 2019.
Barokní prostory si studenti vybrali, protože
navazovaly na jimi zvolené nosné téma Vanitas, jenž lze volně přeložit do českého jazyka
jako marnost či pomíjivost. Rozdělili je na
čtyři témata: čas, krása, bohatství a hra,
kterých se v průběhu tvorby kolekce drželi.

Prezentace modelů, rozdělených do čtyř sekcí, se uskutečnila prostřednictvím tance živých soch, jejichž umění hudebně doprovodil
Uni kvartet. Celou show podtrhl videomapping na stěnách sálu, kde se módní přehlídka studentské tvorby uskutečnila.
Na módní přehlídku zval a upoutával růžově
neonový nápis, jenž poblikával na Malostranské náměstí od začátku odpoledne až do večera, kdy jasně zářil. Raut, následující po závěru fashion show Vanitas, byl doprovázen
velkoformátovými fotografiemi modelů.

Foto: Milan Paukert

KARA Trutnov

NOVÝ KREATIVNÍ ŘEDITEL
Trutnov – Designér Jan Černý se od března stává kreativním šéfem tradiční české
značky KARA. Jan bude navrhovat kolekce
a zároveň se starat o vizuální podobu kampaní a celkové směřování značky, která se
zaměřuje na výrobky z kůže a kožešin. Premiérová kolekce KARY od Jana Černého
bude představena na podzim 2020, už
v létě se však mohou zákazníci těšit na mini kolekci z řady doplňků. Prvním krokem
nového kreativního ředitele je rebranding
značky a představení nového loga.
Majitel firmy a CEO Michal Mička angažoval
Jana Černého, šestadvacetiletého enfant
terrible české streetové módy, do nové role.
„Jan patří k nejtalentovanějším designérům
naší scény. Zapadá dokonale do vize, kterou
s KAROU plánujeme. Chceme oslovit mladší
publikum, více se orientovat na kožené doplňky a vytvořit značce novou identitu.“
Jana Černého si letos všimla i česká edice
časopisu Forbes a zařadila ho do svého žebříčku úspěšných a talentovaných neboli 30
pod 30. Nadějný návrhář se na české módní
scéně etabloval výraznou pánskou streetovou
módou. Denimové bundy, psychedelické kože-

šiny a rekonstruované džíny jsou ikonickými
kousky pánského šatníku, jimiž se Jan zaobíral ve svých autorských kolekcích. Jeho první,
ještě studentská přehlídka, byla ovlivněna seriálem HBO Pustina. Předloni v kolekci Egotrip představil módní autobazar na Letenské
pláni a loni veřejnost uchvátily jeho péřové
a džínové bundy inspirované grafikami a malbami Vladimíra Boudníka.
O KAŘE se Jan Černý nebojí mluvit s pokorou
a v superlativech. „Vnímám ji jako značku, která má v Česku i na Slovensku dlouholetou tra-

Jan Černý

dici i velký prodejní zásah (kolem 50 obchodů). Můj vlastní brand je na rozdíl od KARY
okrajovější, svými designy tak mohu nyní mohu zasáhnout větší a rozmanitější publikum.
Nastal ten správný čas na rebranding, a to
i díky novému logu. Postupně posouvám celkový vizuální koncept značky, snažíme se o zajímavější focení a lokace. Chci z KARY vytvořit
minimálně moderní evropskou značku a nebojím se říct i světovou. Je to pro mě výzva.“
Mohlo by se zdát, že kůže/kožešiny a ochrana planety nebudou zapadat do nejnovějšího
trendu udržitelnosti, ale je to právě KARA
a její produkty, které díky své kvalitě vydrží
i několik desítek let. V továrnách se předávají
hodnoty a kvalita zpracování výrobků z generace na generaci. I Jan Černý si na začátku
pokládal otázku typu: Je možné skloubit kůži
a udržitelnost? Je práce s koženými materiály udržitelná? „Osobně si myslím, že důležité
jsou informace. Musíte vědět, odkud kožešina pochází, a zda se se zvířaty dobře zachází.
Právě proto je pro mě kůže nejvíce udržitelný
materiál a mým největším cílem v KAŘE je vytvořit nadčasové kusy dámského i pánského
šatníku. Kožená bunda by se v rodině měla
dědit z matky na dceru a z otce na syna.“
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Tváře Pietro Filipi, kolekce jaro/léto 2020:

TEREZA SRBOVÁ A KAREL DOBRÝ
Praha – Český lev Karel Dobrý a jeho syn
Cyril pro pánskou kolekci inspirovanou dědictvím, Tereza Srbová prezentující dámskou kolekci inspirovanou neustálým hledání krásy – to jsou hlavní tváře aktuální
kampaně Pietro Filipi pro jaro/léto 2020.

Inspirací dámské kolekce vytvořené týmem
pod vedením módní návrhářky Moniky Drápalové se stal starořecký mýtus o Narcisovi.
Aktuální téma o hledání krásy je reflexí současného trendu sebeprezentace a vytváření
iluzí. Kampaň prolínají originální a autorské
printy květin. Hlavní tváří kolekce je herečka
Tereza Srbová, která spolupracovala také na
zimní kampani. Tvář Terezy se stala známou
již během jejich vysokoškolských studií, kdy ji
oslovila modelingová agentura a Tereza se
objevila v několika kampaních značek Clarins
a Dior. Její herecký talent ji však přesměroval na filmová plátna. V současné době žije
v americkém LA, zahrála si v úspěšném britsko-americkém seriálu Protiúder nebo například ve filmech Východní přísliby, Eichman
nebo Příběh špionky.

Dobré tváře
Téma pánské kolekce Filipa Hiekeho z Pietro
Filipi se nese v duchu Heritage: Human.
A právě vztah Karla a Cyrila, předávání lid-

Tereza Srbová

Karel Dobrý a jeho syn Cyril

ského dědictví, se odráží ve zpracování fotografií a videí, která pro Pietro Filipi vznikla.
Karel Dobrý je úspěšný český divadelní, seriálový a filmový herec. Na prknech, která znamenají svět, ztvárnil desítky rolí. Dnes je členem Činohry Národního Divadla, diváci ho
však mohli vidět například v Divadle Na zábradlí nebo například Divadle Komedie. Z řady televizních a filmových rolí jej znají také televizní diváci. Z mnohých jmenujme například
filmy Mission: Impossible, Deník Anne Frankové, Devátý den, Krev zmizelého, Edith Piaf,
Ve stínu, Dítě číslo 44 nebo Lída Baarová,

a seriály Česká soda, Četnické humoresky,
Černí andělé, Cirkus Bukowsky, Život a doba
soudce A. K., Četníci z Luhačovic či Bohéma. V roce 2018 získal Českého lva za hlavní herecký výkon ve filmu Hastrman. V současné době ho diváci mohou vidět v seriálu
České televizie – Místo zločinu Ostrava.
V kampani jaro/léto 2020 se po jeho boku
objevuje syn Cyril. Mladý herec si zahrál v seriálech jako Ulice, Specialisté či Dáma a Král,
v letošním roce ho mohou diváci vidět v hlavní roli krimi seriálu Zrádci. V současnosti působí také v divadle Studio hrdinů.

Fashion Designer Show Brno

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
V MÍSTĚ OPŘEDENÉM POVĚSTMI
sf –Brno– V prostorách Staré radnice se uskutečnil 22. února
první ročník módní přehlídky Fashion Designer Show Brno.
Hosté mohli následující den navštívit připravený showroom,
kde bylo možné prohlédnout si modely, které byly k vidění během přehlídky, z blízka.

Foto: Jakub Čáp

Značka Sias Passé
inzerce

Událost Fashion Designer Show Brno si klade za cíl propojit módní
návrháře, nákupčí a fanoušky módy a módního průmyslu při příležitosti oslavy a podpory lokální módní scény. Akce vytváří prostor pro
současné módní návrháře, aby představili svoje produkty tradiční
cestou prezentace na módním molu.
K vidění byly modely Sias Passé, což je právě vznikající brand, jež navrací do oběhu streetwear a design, které reflektují nadčasovost.
Lze ji vnímat jako službu, která si klade za cíl zprostředkovávat již
existující materiály. Celá kolekce je v souladu s myšlenkou „ready to
wear“ a primárně jde o běžně nositelnou módu. Zájmem Sias Passé
je nabídnout, co největší množství upcyklované módy, protože mnoho užitného již na trhu je. Své modely prezentovala také Miroslava
Nováková, která se nebojí barev ve spojitosti s geometrickými potisky látek, dále William Ebut, Natalia Drevenáková jež v kolekci využila
koncepci postavenou na oversized střizích, Theó a Valery. Poslední
jmenovaná značka se věnuje recyklaci již použitého oblečení ve stylu
streetwear a v rámci její přehlídky diváky velmi zaujaly džíny sešité
z mnoha dalších odlišných kousků.

Foto: Pietro Filipi

Do Pietra Filipi až z Hollywoodu
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8. Convention & Fair mtex+,
Chemnitz, 9.–10. června 2020

mtex+
OČEKÁVÁ
ODBORNÍKY
Z ČR
Chemnitz – Návštěvníky 8. mtex+ „Convention & Fair for
Hightech Textiles“, který proběhne 9. a 10. června 2020
v Saské Kamenici (Chemnitz), čeká mimořádně bohatý odborný
program. O mtex+ jsme již informovali v únorovém vydání našeho časopisu. Organizátoři doufají, že bude začátkem června pandemie onemocnění Covid-19 minulostí a pokračují v přípravách
mtex+, který se poprvé uskuteční v novém kongresovém centru
Carlowitz a s koncepcí, zdůrazňující dialog. Organizátoři počítají
po celou dobu akce s přísnými hygienickými a zdravotnickými
opatřeními.

Česká republika bude už tradičně dobře zastoupena. Firmy, které tvoří členskou základnu klastru technických textilií CLUTEX, se představí
na společném stánku vytvořeném s podporou odvětvového svazu
ATOK. Ve spolupráci s konzulátem České republiky v Drážďanech se
uskuteční německo-české setkání podnikatelů. V rámci přehlídky
Show Acts předvedou své kreace také studenti módního designu
z České republiky.

Ultrarychlý 3D tisk na oblečení a boty
Mezi padesátkou vystavovatelů mtex+ se nachází také strojírenská
firma Metrom GmbH, která předvede, jak lze ultrarychlým trojrozměrným tiskem podle individuálních požadavků upravovat textilní povrchy. Metoda SEAM (SEAM = Screw Extrusion Additive Manufacturing) se používá k úpravě měkkých flexibilní TPE a TPU materiálů,
u kterých nelze použít 3D tisk nebo jen obtížně. Nová technologie
umožňuje rozšířit funkčnost oblečení a bot. Další oblastí, kde se metoda uplatňuje, je vybavení interiérů automobilů. Široké možnosti využití 3D technologie představí experti z firmy Metrom během krátkých workshopů spolu partnery z Fraunhoferova institutu v Saské
Kamenici a Drážďanech.

Susanne a Marcus Wittovi ze společnosti Metrom GmbH,
Chemnitz, představí na mtex+ ultrarychlou 3D technologii
Foto: Wolfgang Schmidt
k úpravě flexibilních povrchů.

inzerce

www.metrom-mobil.com
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Dámská móda pro léto 2020

VZDUŠNOST
A ROZMANITÉ DEZÉNY
rm Praha – Jemné romantické outfity i uvolněné sofistikované prvky ovládly kolekce světových návrhářů. Rozmanitost vidíme nejen z hlediska střihů, ale
také barevnosti jednotlivých kolekcí. Populární
jsou vedle neutrálních a zemitých tónů také pastelové či výrazné barvy, které jsou mnohdy doplněny
jemnými proužky, florálními motivy či přísně geometrickými vzory. V kolekcích jsou využívány typicky letní materiály, jako jsou například lněné šatovky a košiloviny či bavlněné mušelíny. Modely
jsou obecně velmi jednoduché a svěží.
Módní značky ve většině případech upouští od zbytečného dekorování a kladou důraz na nositelné, praktické modely uzpůsobené městskému stylu.

V letních kolekcích můžeme identifikovat
dva hlavní proudy. Tím prvním je křehká
ženskost, kde převládají klasické femininní siluety, decentní barevnost
a vzdušné materiály. Často jsou používány právě chladivé satény a jemné
tyly s metalickými akcenty, popřípadě s barevnou výšivkou. Přetrvá-

Laurel

vá také trend transparentních materiálů, které bývají ozvláštněny celoplošným tiskem. Efektu průhlednosti je docíleno i díky využívání madeiry či krajky s decentními florálními a abstraktními ornamenty. Tyto materiály jsou použity jak na menších plochách jako jsou lemy, tak na celých oděvech či napříč
celými kolekcemi. Cílem této tendence tedy není prvoplánová
provokace, návrháři se naopak zaměřují na romantickou stylizace celého outfitu. Patrné jsou také retro vlivy, ve kterých
vidíme až určitou dávku ironie a nadsázky. Designéři čerpají
inspiraci především v módě 60. a 70. let.
Druhým proudem je emancipovaná ženskost, která se vyznačuje větším experimentováním a stíráním rozdílů mezi dámskou a pánskou módou. Návrháři transformují tradiční kousky
a propojují kontrastní prvky v rámci jednoho outfitu. V kolekcích dominují oversized, androgynní střihy a prodloužené délky. Sportovní prvky jsou přetvářeny a kombinovány dohromady s těmi elegantními. Více než na celkový outfity je kladen důraz zejména na drobné detaily. Opakovaně vidíme použití
funkčních prvků vhodných do města, kolekce ohlašují návrat
cargo kalhot a vest. Něžné overaly jsou nahrazeny pohodlnými kombinézami připomínající pracovní montérky. Ve stejném
duchu jsou voleny také materiály, které mají být především
pohodlné a praktické. Častý je denim, košiloviny a jemné bavlněné a lněné oblekoviny v neutrálních či zemitých tónech. Výjimkou nejsou ani funkční, sportovní tkaniny a pleteniny.

Osklen

Caracter

TROPICAL ISLAND

Warm

Jedněmi z nejdominantnějších letních námětů jsou
exotické florální motivy, mezi kterými jsou nejčastěji
vyobrazeny palmové stromy, listy monstery
a cizokrajné květy. Ty se objevují především ve formě
celoplošného potisku a prostupují napříč celými kolekcemi. Většina
značek zvolila pestrobarevnou formu, která je často zvýrazněna
výšivkou s využitím pajetek, výjimkou však nejsou ani pastelové barvy
či decentní metalický efekt. Návrháři často postupují dál
a transformují realistické vyobrazení do velkých abstraktních a někdy
až geometrických vzorů.
Temperley London
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RUFFLES & FRINGES
Letní sezona je pestrá nejen z hlediska materiálů a barev, rozmanité
je také množství aplikací, které návrháři v kolekcích používají.
Nejčastěji se setkáváme s boho třásněmi a peřím či romantickými
volány a řasením. Volány jsou využívány na velkých plochách, kde tvoří
hravé objemy. Díky kombinaci s transparentními materiály působí
velmi odlehčeně a vzdušně. Populární je také hravý zvlněný lem na
sukních a šatech. Protipólem je doplnění modelů pouze o drobné
detail v podobě třásní na spodní straně či na konci rukávu nebo
jemné péřové aplikace na kapsách.

See by Chloé

Oui

Set Fashion

A Teodoro

Laural

Brooks Brothers

Rachel Zoe

Staud

POWER OF WHITE DRESS
Bílá, jako jedna ze základních barev letních kolekcí dominuje
i nadále a v této sezoně vyniká především na šatech. Bílé šaty
nejrůznějších střihů i materiálů vidíme napříč kolekcemi nejčastěji
v midi a maxi délkách. Populární jsou romantické modely s volány
na rukávech či madeirovými lemy, více městskou variantou jsou
propínací košilové šaty s přetvořenými střihy a funkčními detaily
v podobě kapes či opasků.

F&F
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Alessandra Rich

Be Blumarine

Laurel

70‘s VIBES
V letních kolekcích vidíme silnou inspiraci módou 70. let. Vynikají
siluety se zvýrazněným pasem, důraz je často kladen také na
hranatá ramena. Návrháři na svých modelech uplatňují typické
retro prvky v podobě nabíraných, balonových rukávů s úzkou
manžetou nebo jemné halenky s vázačkou kolem krku. Pestrost
této doby je podtržena křiklavými barvami, nápadnými zvířecími
a geometrickými potisky či florálními motivy. Zřetelná je též
inspirace hnutím hippie, kterou vidíme na vzdušných maxi šatech,
volných halenkách a širokých nohavicích. Některé značky používají
také charakteristickou techniku batikování.

Sandra Mansour

Sara Battaglia

Derek
Lam

BeatriceB

Tommy Hilfiger

Roberto Cavalli

SUMMER BUSINESS
Klasické kalhotové kostýmky prochází zásadní transformací
a v letních kolekcích se objevují ve vzdušnějších střizích.
Největším trendem jsou kalhoty bermudy či šortky do půlky
stehen, druhou variantou je pak úprava tradičního saka do
sofistikovaných vest v prodloužených délkách či s dvouřadým
zapínáním. Mezi materiály nechybí vlna, chladivý len ani zlatý
brokát. Základem jsou neutrální barvy, jako je bílá a šedá, letní
kostýmky jsou však zhotoveny také z pestrobarevných či výrazně
vzorovaných materiálů.
Nomia
Foto: archiv firem
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Pánská móda pro léto 2020

STŘIHOVÁ ČISTOTA
A FUNKČNÍ DETAILY
rm Praha – Pánské letní trendy jsou pestré, co se stylu i barevnosti týká. Módní
značky představily kolekce, jež spojují tradiční pánské oděvy se svěžími, sportovními tendencemi. Převládají jednoduché,
čisté střihy, které nejsou narušeny zbytečným dekorem. Důležitá je praktičnost
a nositelnost samotných outfitů.
Tods
Z hlediska textilií nedochází k přílišné experimentaci, objevují se převážně osvědčené letní materiály v čele se lnem či bavlnou, stále
častěji vídáme v pánských kolekcích také konopí a hedvábí. Důležitá je také tradiční krejčovina. V detailech propracované byznysové
oblečení je vhodné nejen do práce, ale také
do města. Kombinuje se dohromady s volnočasovými kousky, jako jsou loafery a tenisky.
V kolekcích se setkáváme především s typicky letními materiály, kterými jsou například
lněné tkaniny, měkké bavlněné žerzeje, seersucker nebo popelín. Na běžné nošení je nově hojně využíván materiál na koupací šortky.
Na jedné straně vidíme svěží, pastelové tóny

a teplé zemité odstíny, na straně druhé pak
elegantní neutrální barvy jako bílá, černá nebo námořnická modrá. Dobře fungují uhlazené monochromatické outfity a propojení kousků tón v tónu.
Charakteristické jsou základní ležérní a distingované střihy, které jsou v kolekcích navzájem propojovány. Důležitá je multifunkčnost a kombinovatelnost jednotlivých oděvů,
kdy lze vytvořit outfit vhodný jak do práce,
tak na běžné nošení. Košile je díky drobným
detailům, jako jsou límce či manžety transformována na volný čas a působí více sportovním dojmem. Díky propojení se vzdušnými, chladivými materiály, jako je například
hedvábí, jsou příjemné na každodenní nošení. V kolekcích také vidíme retro vlivy, nejvíce
se objevuje interpretace trendů z konce 80.
a začátku 90. let. Ta se projevuje především
na nohavicích se sklady v pase, ale také na
délce šortek, které sahají nejčastěji do půlky
stehen. Základ letních kolekcí tvoří hlavně
různé barvy chinos a kalhoty ve sportovnějším provedení se zkrácenou délkou, které
však mají elegantně zažehlené puky.

CLASSIC TAILORING
Návrat k tradiční krejčovině je patrný z většiny letních kolekcí. Plně
elegantního looku je docíleno dvouřadými obleky a kombinací stejnobarevného saka s vestou. Ještě elegantněji působí ve spojení s tenkými proužky, více ležérní variantu představuje drobná kostka. Vedle typické letní námořnické modři vidíme všechny odstíny modré a šedé,
častá je také písková či khaki. Tradiční oblekoviny z vlny a bavlny jsou
v letní sezoně rozšířeny také o ty ze lnu či pevné žebrové pleteniny.
V některých kolekcích jsou klasická saka kombinována s ležérními,
městskými prvky, jako jsou například našité kapsy a nápadné knoflíky.
Uhlazenějšího looku lze naopak docílit za pomoci drobných doplňků,
jako jsou hedvábné barevné šátky kolem krku.
Atelier Torino

Boglioli
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SPORTY JACKET

Kiton

Trend streetwearu a sportovní prvky se promítají také do
nadcházející sezony. Tradiční volnočasové kousky jako
džínové bundy či bombery
jsou základem letního outfitu. Bundy jsou jednoduché a čisté ve svém střihu, pozornost je zaměřena především na hravé
detaily v podobě masivních funkčních kapes
a zdrhovadel. Z textilií
převládají teplákoviny, šusťákoviny a satén, výjimkou
však nejsou ani méně tradiční letní materiály jako
například useň. V barevnosti dominují výrazné odstíny
oranžové a červené, stejně
tak jemnější pastelové tóny.
Někteří návrháři si pohrávají
s gradací barev, geometrickými
vzory i nápadnými potisky.

Perry Ellis

Bally

Band of Outsiders

Tommy Hilfiger

BEACH CLUB

Hajo

Inspiraci čerpají návrháři
v 80. letech, plážovém životě
a chvílích strávených u bazénu.
V kolekcích se tak objevují pohodlné, nositelné kousky ze
lnu či bavlny, které jsou vhodné do teplého počasí. Základem jsou kraťasy nad kolena
a polokošile, stejně tak
vrstvení trička či nátělníku
z lehkého bavlněného
úpletu spolu s košilí
s krátkým rukávem. Nejčastěji jsou použity materiály v pastelových
barvách a neutrálních
tónech, které jsou doplněny o geometrické
vzory a potisky v podobě drobných florálních motivů či stylizovaných obrázků.

Brioni

Todd Snyder

Nanushka

Sandro
Foto: archiv firem
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Sportovní ošacení

ODĚVY POMÁHAJÍ ZLEPŠIT
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
rm Praha – Sportovní odvětví prochází
v posledních letech velkými změnami
a stává se v podstatě
každodenní součástí našich
životů. Díky prolínání stylů
tak v běžném životě nosíme
sportovní a funkční oděvy.
Tento trend však začíná
sílit i naopak a klasické
městské módní prvky se
přelévají do kolekcí,
které jsou určeny na
outdoorové a sportovní
aktivity. Často se také
objevují siluety i barevné
tendence, kterých jsme
si mohli všimnout
na přehlídkových
molech předních
módních domů.
Spyder
Mnichov se stal koncem ledna středem
sportovního světa. Mezi 26. a 29. lednem
se na největším veletrhu sportu ISPO potkalo zhruba 80 000 návštěvníků a 2 850 výrobců. Setkání odborníků z celého světa tak
umožnilo otevřít důležité diskuze a zaměřit
se na závažná témata, se kterými se společnost potýká. Nejdůležitějším tématem byla
zodpovědná výroba, která by měla prostupovat celým výrobním procesem. Dále pak zájem o celý životní cyklus produktu, recyklaci
a následné využití materiálů k výrobě dalších
produktů. V rámci pomoci silně vytíženým
přírodním zdrojům vyvíjejí výrobci materiály,
jenž by splňovali nejen technické a estetické
parametry, ale byly by také šetrné vůči životnímu prostředí. Často vidíme nahrazování
tradiční usně veganskými alternativami.
Rok 2020 bude pro sportovní svět důležitý
zejména kvůli nadcházejícím Olympijským
hrám, které se budou konat na přelomu července a srpna v Tokiu. Jako již tradičně,
mnoho značek představuje olympijské kolekce určené pro reprezentanty jednotlivých národů. Svým designem často následují současné trendy a proto je o ně zájem také mezi
zákazníky. Nově se na Olympijských hrách
objeví disciplína Sportovního lezení, čehož využila například značka Prana, která pro tuto
příležitost představila nové lezecké kalhoty
z organické bavlny.

UDRŽITELNOST
NA PRVNÍM MÍSTĚ
I v nadcházejících sezonách se tak čím dál
tím častěji budeme setkávat se shromažďování plastů ze světových oceánů za účelem
výroby nových produktů – vedle obuvi bude
tato nová technologie využita například na
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bundy. Proti plastům, přesněji mikro plastům, i nadále bojuje společnost Vaude, která
pro výrobu outdoorových fleecových mikin využívá biologicky rozložitelná rouna z celulózy.
Koncept z roku 2017 stále zdokonalují
a propagací nových inovací chtějí zastavit vyplavování drobných částeček do vody.
Cestou recyklace se vydává značka Pyua,
která nabízí výrobky pouze z recyklovaných
materiálů. Polyesterové textilie z nepoužívaných výrobků jsou rozdrceny a zpracovány
na granule, které jsou použity k výrobě polyesterových přízí a tkanin, z nich pak následně vznikají nové produkty. Outdoorové bundy
plněné recyklovanými syntetickými Ecodown
přízemi a fleecové mikiny z recyklovaného po-

Pyua

lyesteru představila značka Mammut. Recyklované materiály využila ve své kolekci také
americká značka Columbia, která vytvořila
nepromokavé bundy z organické bavlny.
O snížení své uhlíkové stopy a minimalizaci odpadu usiluje značka Nike, která chce do roku
2030 zredukovat emise napříč svým dodavatelským řetězcem o 30%. Představila také
kolekci Move to Zero, jež je jedním z prvních
kroků k naplnění tohoto cíle. Jde o klasické
kousky, které by měly využívat inovativní technologii barvení látek a zhotoveny by měly být
z recyklovaného polyesteru a udržitelné bavlny. Udržitelnou kolekci z recyklovaného nylonu
a polyesteru představila značka Nike také pro
Americký olympijský tým.
Švédská značka Klättermusen si z veletrhu
ISPO odnesla zlatou cenu v kategorii Outdoor
a zároveň se stala vítězem ceny Sustainability Award. Jako první představila plně kompostovatelnou svrchní bundu Barvaute, jež
se 100% biologicky rozkládá zhruba po
třech měsících. Všechny zipy a spony lze
před vyhozením vyjmout a znovu použít.

FUNKČNÍ
A INOVATIVNÍ
MATERIÁLY
Vyvíjení nových materiálů se netýká pouze
udržitelnosti, stále častěji ve sportovních kolekcích vidíme využití hi-tech látek. Společnost Vaude pro výrobu svých lyžařských
bund využívá v Japonsku vyrobenou tkaninu
z polyamidu. Díky membráně CeplexPro je
otěru a větru odolná, nepromokavá, avšak
prodyšná.
Oděvy do extrémních podmínek představila
švédská společnost Haglöfs, která ve své kolekci pro nadcházející zimu využívá materiál
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Vassi
GTX Pro Jkt

Mammut

Mammut
Nordic Mimic
Graphene. Jde o vrstvu uhlíku s jedním atomem, jež vytváří extrémně silné vodivé mřížky. Tato technologie v oděvech zajišťuje lepší
a delší tepelnou izolaci, která bude otestována také v extrémních Arktických podmínkách.
Čím dál větší oblibě se těší tkaniny značky
Gore-Tex, kdy jsou pro lyžařské bundy využívány jak v dvouvrstvém, tak třívrstvém provedení. Lyžaři jsou tak díky struktuře materiálu chráněni před sněhem, zároveň díky prodyšnosti nedochází k zapaření. Tuto technologii využívá hojně značka Spyder, která ji ve
své kolekci kombinuje zároveň s textiliemi
značky PrimaLoft. Ty jsou díky svým tepelně
izolačním vlastnostem, prodyšnosti a nadýchanosti považovány za špičku na trhu.

KVALITNÍ BATOH
JAKO DŮLEŽITÁ
SOUČÁST VYBAVENÍ
Nedílnou součástí vybavení každého sportovce je kvalitní batoh. Ty budou v nadcházejících sezonách splňovat nejen požadavky
z hlediska praktičnosti a funkčnosti, důležitým prvkem bude také jejich vzhled. Jednoduché, minimalistické tvary a čistý design
bez zbytečných rušivých elementů prostupuje napříč kolekcemi nejznámějších sportovních značek.
Multifunkční batoh Kajam, který je ideální variantou na sportovní aktivity i do města,
představila značka Vaude. Jde o hybridní
model, který v sobě spojuje batoh i tašku. Díky popruhům k němu lze připevnit například
jogamatku nebo ho využívat na cestách a pohodlně ho připnout ke kufru. Celá řada je navíc vyvinuta v souladu s Bluedesign – materiál je vyroben z recyklovaných PET lahví, které jsou rozdrceny, vyčištěny a odstředěny do

polyesterové příze. Model je navíc šetrný
k vodě je díky izolaci Eco Finish.
Značka ABS představila na veletrhu ISPO nové lavinové batohy. Ty v sobě mají zabudované bezpečnostní vybavení, jež díky připojení
k aplikaci ve smartphonu umožňuje sledování přes Bluetooth.

Haglöfs

Vaude

Z HOR DO MĚST
A Z MĚSTA
DO PŘÍRODY
Sportovní značky již vycítily zájem zákazníků
o sportovní a volnočasové oděvy a čím dál tím
častěji přizpůsobují své kolekce také na běžné, každodenní nošení. Pro výrobce je tento
trend příležitostí, jak oslovit širší veřejnost
a rozšířit svou základnu zákazníků. Značka
Spyder představila novou lifestylovou kolekci
Mountain to Metro, která v sobě spojuje
městský styl a funkčnost lyžařského a horského oblečení. Tohoto trendu se drží také značky Peak Performance či Mammut, které ve
svých kolekcích zohledňují populární trendy
a snaží se transformovat sportovní střihy do
více módních, extravagantnějších podob.
Nejen lyžařská móda, ale také turistika přestává být pouze sportem a stává se životním
stylem. V outdoorových kolekcích jsou často
voleny trendy barvy jako bordová či petrolejově zelená. Mladí lidé mnohdy hledají oděv, který by víceúčelově sloužil na venkovní aktivity –
od horské turistiky, přes výlety do přírody až
po víkendové městské dobrodružství. Právě
kolekce Salomon na podzim a zimu 2020 klade důraz na multifunkčnost využití. Dále se zaměřuje na ženy a snaží se je inspirovat, aby vyrazily ven. Svou produktovou řadu tak francouzská sportovní značka rozšířila o specifické módní designy určené právě na ženy.
Foto: z veletrhu ISPO a archiv firem
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Z veletrhu ISPO

Sportovní obuv

BĚŽECKÁ OBUV SE STÁVÁ
SOUČÁSTÍ ŠATNÍKU
rm Praha – Veletrh ISPO představil
v rámci nové zóny Shoe Village nejnovější
trendy, technologie a inovace v oblasti
sportovní obuvi. Vystavovatelé byli tematicky rozděleni po celé hale a návštěvníci
se tak mohli přehledně orientovat mezi
jednotlivými sportovními disciplínami.
Vzhledem ke stoupající poptávce se letos
velká část značek zaměřuje především na
běžecké boty.

Běh je jeden z nejpopulárnějších sportů již od
začátku 70. let, což si uvědomují také známé
sportovní značky. V rámci veletrhu ISPO proběhl 7. ročník Světového běžeckého symposia, kde se potkali odborníci z běžeckého průmyslu. Součástí symposia byly přednášky, kdy
partneři akce Asics, Nike či Under Armour
představili analýzy aktuálního vývoje průmyslu,
inovace a trendy na nadcházející sezony. Velkým tématem byl také obecně snížený zájem
lidí o sportovní aktivity.
Redaktor časopisu Runner’s World a expert
na běžecký průmysl Urs Weber v rámci diskuze seznámil posluchače s nejnovějšími
tendencemi, se kterými se tento obuvnický
a oděvní segment potýká. Ačkoliv se běh stal
oblíbeným sportem již před více než padesáti lety, největší popularitu a velký vývoj zaznamenal především v posledních 5 letech.
Podle nejnovějších průzkumů vlastní jeden
běžec v průměru 6 párů běžeckých bot. Tento zvýšený zájem reflektuje také vstup sedmi
nových značek na trh. Mezi největší zákazníky tohoto obuvnického odvětví tak patří volnočasoví, rekreační běžci a dále pak lidé,
kteří nosí tyto modely běžně do města či pří-
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rody. Průzkum také ukázal, že většina běžců
stále preferuje silniční běh, oblíbený však začíná být i běh v terénu. Stále více značek tak
začíná představovat modely, které jsou vhodné pro běh v náročnějším terénu.
Velmi důležitou součástí celé běžecké disciplíny je propojení s moderními technologiemi.
Pomocníky pro mnohé běžce byli do dnešní
doby chytré telefony, které nosili s sebou
a mohli díky ním sledovat svůj výkon. Značka
Under Armour začíná nově do stélky zabudovávat počítačové čipy, které pomohou nositeli
analyzovat jeho běžecký styl. Alternativou
jsou také vložky do bot obsahující mikroprocesor, které rovněž monitoruje běh.
Neméně důležitý je také vývoj hi-tech materiálů, které usnadňují a zlepšují sportovní výkon. Značka Adidas uvádí v dubna do prodeje přetvarovaný model The Adizero Pro, který je určený především na dlouhé běhy. Technologické složení jednotlivých komponentů je
uzpůsobeno tak, aby běžecká bota pomohla
nositeli po celou dobu běhu. Model je inovativní zejména díky kombinaci měkké pěnové
podešev Boost, která tlumí nárazy a mezipodešvi Lightstrike, která zajišťuje stabilitu
a při běhu navrací přijatou energii zpět svému nositeli.

kaučuk, rýžový odpad, banánový olej, cukrová třtina, ricinový olej či přírodní latex.
Většina značek se zájmem o udržitelnou
a ekologickou výrobu se však raději vydává
cestou recyklace. Značka Nike k příležitosti
Olympijských her představila nový model Air
Vaporax 2020, který ze 75% využívá recyklovaného výrobního odpadu. Tuto myšlenku podtrhuje také vícebarevný design obuvi, který
má evokovat pohled na hromadu odpadu, ve
které se mísí různé textury, tvary a barvy. Německá značka Adidas pokračuje v recyklaci
plastů z oceánu a drží se svého závazku End
Plastic Waste, kdy chce k roku 2024 vyrábět veškeré své výrobky z recyklovaného poNike Air
Vaporax 2020

Salomon
Alphacross GTX

ALTERNATIVNÍ
MATERIÁLY
A RECYKLACE
V rámci veletrhu ISPO došlo také k udílení
cen, kdy se vítězem stala značka Veja, která
inovativním způsobem přistupuje ke snižování využití fosilních paliv. Při výrobě využívá netradiční suroviny jako je například přírodní

Adidas
The Adizero Pro
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Tecnica Mach 1

Salomon
Shift Pro 110

Atomic Hawx
lyesteru. Letos má v plánu vyrobit až 20 milionů párů bot právě z plastového odpadu.
Zároveň uvádí na trh dvě nové udržitelné textilie – Primeblue a Primegreen, ve kterých je
použitý 100% recyklovaný polyester.

OUTDOOROVÁ OBUV
V NOVÉM
Ačkoliv je pro outdoorovou obuv nejdůležitější
funkčnost a praktičnost, stoupá poptávka po
svěžím, více městském designu. Mnoho značek tak uvádí nové typy obuvi, které splňují
nejnovější požadavky zákazníků. Hanvag rozšiřuje svoji alpskou kategorii Ferrata II o dva
snížené modely. Ty jsou svojí konstrukcí velmi
lehké, přesto je stavba obuvi stabilní natolik,
aby zvládla náročný výkon. Rám podešve TubeTec Rock je tvořen termoplastickým polyuretanem vhodným pro horský terén, PU jádro
v oblasti paty a chodidla pak dobře absorbuje
nárazy při chůzi. Svršek obuvi u Ferrata Low
i Ferrata Light Low je střižen z jednoho kusu.
Tato bezešvá technologie umožňuje kombinovat různé typy přízí a vytvořit tak robustnější

mix materiálů, zároveň však zachovává velmi
čistý, nenarušený vzhled. Oba modely jsou určeny především pro zkušenější, fyzicky zdatné
alpinisty.
Značka Dachstein uvedla funkční tenisky
vhodné jak do terénu, tak do města. Modely
Phil GTX a Lina GTX v sobě kombinují designový svršek z hladké usně, veluru a otěruvzdorné síťoviny s membránou Gore-Tex, jež je
navíc doplněna reflexními prvky. Součástí
obou modelů je mezipodešev EVA, která má
dobré tlumící vlastnosti při chůzi, do terénu
je pak uzpůsobena výrazně strukturovaná
podešev Vibram.
Do náročného terénu i na lehčí treking je určen nový dámský a pánský model od značky
Haglöfs – Duality AT1. Ten je vybaven dvěma
zaměnitelnými mezipodešvemi, jež z obuvi
s pevnější podporou vhodné na nestabilní,
skalnatý povrch vytvoří odlehčenou, pohodlnou obuv na nenáročné víkendové procházky. Designem se přibližuje k aktuálním trendům a následuje tendence, které můžeme
vidět u nejnovějších modelů běžecké a volnočasové obuvi. Především díky využití úpletu,

jež evokuje ponožku, působí Duality AT1 více
uvolněně.

LYŽAŘSKÁ OBUV
Hlavním cílem všech výrobců lyžařské obuvi je
zpříjemnit svým zákazníkům den na svahu
a usnadnit jim tak celodenní výkon. Velmi populární budou v této zimní sezoně multifunkční lyžařské modely, které neslouží pouze na
sjezd, ale jsou vhodné také na výstup. Dámský a pánský model Shift Pro 110 a Shift Pro
130 od značky Salomon umožní lyžaři prozkoumat celou horu. Mechanismu Surelock
s funkcí chůze, která zlepšuje pohyb manžety
a lehká váha (1,63 kg) jsou vhodné pro pěší
turistiku a zdolávání kopce. Naopak vložka Coreframe dobře vyváží členitost terénu a poskytuje stabilitu při sjezdu. Novinky se netýkají
pouze vnitřní konstrukce, ale také chytrého
vybavení. Italská značka Nordica představila
nový model HF Elite Heat GW, jenž je vybavený plně vyhřívanou termickou vnitřní botou. Tu
lze pomocí aplikace ve smartphonu po dobu
několika hodin zahřívat na různé stupně.

Dachstein
Lina LC GTX

Viking
Alta II GTX

Haglöfs Duality
AT1 GT Men
Puma & Helly Hansen

Hanwag Ferrata Low
Foto: z veletrhu ISPO a archiv firem
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Denní a noční prádlo pro jaro a léto 2020

MODERNÍ POJETÍ KRAJKY
A SVĚŽÍ TROPICKÉ BARVY
rm Praha – Jarní a letní kolekce již tradičně přinášejí osvěžení v podobě něžných pastelových tónů,
drobných florálních motivů a vzdušnějších střihů. Prostor dostávají metalické aplikace a romantické galanterní detaily. Vidíme také stále sílící trend městských prvků a sportovních elementů, které dělají ze spodního prádla běžnou součást každodenních outfitů. Důležitým aspektem jsou tedy pohodlné střihy, jemné materiály a přejímání módních trendů.

DÁMSKÉ PRÁDLO
Stále větší množství oděvních kolekcí je
navrženo tak, jako by bylo spodní prádlo
součástí samotného outfitu. Pečlivý výběr
je tedy důležitější než kdy jindy. Návrháři
využívají transparentní materiály či průstřihy, ve kterých dávají vyniknout jak podprsenkám, tak kalhotkám se zvýšeným
pasem. Dochází ke kombinaci
sportovních či ležérních oděvů
s velmi elegantními, femininními střihy spodního
prádla. Efektně působí
kontrast mezi městskými
textiliemi, jako je denim
či košilovina, a romantickými materiály, mezi
které patří zejména
krajka, nebo tyl
s drobným dekorem.
Návrháři se postupně
zaměřují také na vývoj nových materiálů
a udržitelnost. Značka Chantelle se k tomuto trendu připojila
a představila řadu,
která je vytvořena
z recyklovaných materiálů. Mezi nimi
najdeme například
krajky, tyly či pásky,
jež obsahují recyklované textilie a příze.
Řadou inovací prochází také tradiční
krajka. Značka Etam
v letošní jarní a letní
sezoně využívá její
strečové provedení,
jež ženám dopřává
maximální komfort a zároveň
eleganci.

Denní prádlo

PrimaDonna
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Klasická květinová krajka
má i nadále
dominantní
postavení, avšak přibývají
motivy listů

a palmových stromů. Stále častěji návrháři používají
vzor arabesky, mřížky a grafickou krajku. Odlehčeně
a vzdušně působí modely, kdy jsou použity pouze
transparentní materiály. Velmi sofistikované je spojení průsvitných krajek a tylů s plnými, hutnými textiliemi, díky čemuž vznikají ornamenty a zajímavé průstřihy. Nejčastěji jsou materiály kombinovány tón
v tónu, popřípadě vytvářejí hravou barevnou gradaci.
Převládají spojení světle růžové a pudrové, jež jsou
doplněny o trendy odstíny šalvěje a šafránu. Často
se v kolekcích vyskytují také méně tradiční pistáciové
tóny a různé odstíny baby modré. Osvědčené barvy,
jako je bílá, černá a šedostříbrná, vidíme napříč všemi kolekcemi spodního prádla. Návrháři se v této
sezoně zaměřili především na čistotu a volili materiály bez nápadných metalických a třpytivých akcentů.
Velmi pestrá je nabídka jednotlivých střihů. Méně časté jsou podprsenky s příliš pevnou, objemnou výztuží,
prostor je tak ponechán přirozeným siluetám. Korzety
ustupují do pozadí a na popularitě získává kratší verze
podprsenkového střihu bustier bez kostic. Bralettes
se objevují v hladkém i krajkovém provedení. Důležité
jsou drobné detaily, které dotvářejí celkový vzhled.
Často jde o sportovní prvky v podobě proužkovaných
ramínek či elastických pásů. Decentní retro vlivy vidíme ve stále populárnějších kalhotkách se zvýšeným
pasem. Ty jsou doplněny něžným krajkovým dekorem,
popřípadě využívají jemný tyl a vytvářejí rafinované průstřihy na bocích a v oblasti břicha.

Noční prádlo
a domácí oblečení
Noční prádlo už se nenosí jen na spaní a domácí
oblečení už neslouží pouze pro domácí odpočinek.
Začínají se stírat rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi, vše se kombinuje navzájem a nosí podle potřeby. I v tomto segmentu začíná sílit vliv nejnovějších
módních trendů a umožňuje tak spotřebitelkám přiblížit se ke svému běžnému stylu i doma. U nočního
prádla se potkáváme se dvěma protipóly. Prvním je
moderní, monochromatický design v podobě volných pyžamových souprav, které vidíme v dlouhých
i krátkých variantách. Často jsou přebírány elegantní pánská košilová pyžama, které jsou uzpůsobeny
ženským siluetám. Využívají se měkké bavlněné žerzeje s lehkou gramáží, popřípadě jemné košiloviny
z viskózy. Druhým pólem jsou romantické noční košile na ramínka, u kterých je však důležitý jednoduchý, volný střih bez prsních záševků. Ve většině kolekcích se objevují zcela bez dekoru, popřípadě
s decentním krajkovým lemem. Velký důraz je kladen na materiál, kterým je v letních měsících
především chladivý satén.
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MODERN
CITIZEN
Jednoduché střihy, hladké materiály, ale také absence aplikací
a dekoru jsou inspirovány minimalistickým městským stylem. Z barev převládá černá, bílá a různé
odstíny šedé. Dominují univerzální
kousky, kdy hladký nátělník může
být spodním prádlem, ale poslouží
také jako oděv na každodenní nošení. Někteří návrháři si pohrávají
s drobnými prvky, jako je například
tenký pás nad košíčky podprsenek.
Etam

Marie Jo

Wacoal

TENDER
SUMMER
Pastelové barvy jsou jedním z klíčových trendů letních kolekcí. Vidíme zejména béžovou, pudrově růžových v různých odstínech, ale
také pestrou škálu modrých tónů.
Romantický efekt je podtržen něžnými textilními aplikacemi v podobě volánů, mašliček a třásní. Nejvíce převládá jemná transparentní
krajka s drobnými florálními motivy a filigránská výšivka.
Simone Perele

Andrés Sardá

Isabele Selmark

Mey

Freya

SPORT LUXE
Nejen sportovní a trojúhelníkové
podprsenky, ale také bralettes se
objevují v průstřizích triček. Jednobarevné a vzorované hladké
materiály jsou kombinovány
s elastickými pásy, na kterých
dominují loga módních značek.
Mnoho návrhářů kombinuje tyto
sportovní prvky také s elegantní
krajkou a květinovými potisky.
Dsquared2

FEMININE
POWER

Empreinte

Wacoal

Fantasie

V ženských křivkách je síla, kterou
se jarní a letní kolekce snaží vyzdvihnout. Převládají pevné, avšak
rafinované střihy – kalhotky se zvýšeným pasem opticky protahují nohy a zeštíhlují břicho, podprsenky
balconette dopřávají dostatečnou
oporu dekoltu. Populární jsou krajkové a vzorované body, které lze
nosit nejen jako spodní prádlo, ale
také ho zakomponovat do samotného outfitu. Dominují vzorované
polo transparentní tyly a masivní
krajky, které se objevují ve výrazných barvách a elegantní černé.
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PÁNSKÉ PRÁDLO
V letních kolekcích se setkáváme s dobře padnoucími, zeštíhlenými siluetami. Návrháři
upouštějí od příliš volných, neforemných střihů a prostor dostávají uhlazené, elegantní linie. Společným rysem je využití kvalitních materiálů, u kterých je podstatný především příjemný omak, pevnost, ale zároveň dostatečná pružnost pro komfortní celodenní nošení.
Nejčastěji se v kolekcích objevují lehké tkaniny a měkké úplety. Pestrost vidíme především
v oblasti barevnosti a dezénu. Vedle neutrálních tónu vynikají výrazné, křiklavé odstíny
červené a oranžové. Prostor dostávají jednoduché geometrické potisky i zvířecí
a stylizované, letní obrazce.

Denní prádlo
Základem jsou vysoce kvalitní materiály, jako je bavlna a mikro polyester, které splňují nejvyšší standardy pohodlnosti a odolnosti. Vyniká
zejména pestrá barevná paleta, od trendy korálových tónů po populární modrou, kterou vidíme téměř ve všech odstínech. Také neutrálně zbarvené materiály jsou doplňovány drobnými barevnými akcenty, jako jsou hravé knoflíky či elastické pásy. Střihově dominují zejména těsné boxerky v kratších velikostech, stále více módních značek do svých kolekcí přidává slipy. Ubývá nátělníků a textilií
s vysokou gramáží, postupně jsou nahrazovány jemnými žerzejovými tričky, které nejsou vidět pod košilemi.

Noční prádlo a domácí oblečení
Nejdůležitějším kritériem nočního prádla je uvolněný střih z lehkých
materiálů. Košilová pyžama v šedé a světle modré působí velmi
nadčasově a elegantně. Více ležérní jsou vzdušná, jednobarevná
trička a boxerky z jemného úpletu. Na šortkách vidíme vodní motivy i vzory ze věta fauny a flory. Návrháři si pohrávají s kontrastem
a spojují různě barevné kousky v jednom modelu.
U domácího oblečení se prosazují módní trendy, mezi které patří zejména minimalistické tendence a athleisure. Populární jsou drobné
sportovní prvky v podobě postranních pásů na nohavicích a barevných nápisech na tričkách.

COSY
ELEGANCE
Inspirace elegancí a městským
stylem se promítá do denního
i nočního prádla. Ušlechtilé materiály, jako jsou lehké košiloviny
a příjemné úplety z mercerované
bavlny, se objevují v příjemných
neutrálních tónech. Převládá klasická šedá melanž a decentní
modrostříbrné odstíny, které jsou
doplněny zejména proužky a drobnými geometrickými vzory.
Mey

Hanro

COLOR
SPLASH
Mezi hlavní prvky patří módní vzory, jako jsou safari a tropické celoplošné tisky. Často se objevují
také vícebarevné, typicky letní piktogramy, jako jsou zmrzliny či surfy. Dominují odstíny od rudé, přes
nachovou až po bledě růžovou.
Použity jsou na celých monochromatických modelech i na drobných detailech, jako jsou loga
módních značek.
Zimmerli

Dsquared2

Björn Borg
Foto: archiv firem
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Nike

MÓDNÍ KOLEKCE NA OH V TOKIU
New York – Největší blížící se sportovní
událost – letní Olympijské hry v Tokiu – ve
spojení s hlavním městem extravagantní
módy s sebou přináší velmi netradiční
módní kolekci. Na oslavu her v Tokiu značka Nike představila spolupráci s pěti světoznámými módními návrháři. Základem
jsou funkční materiály, sportovní střihy
a kvalitní design.

Ilustrační foto: Nike

Ve středu 5. února představil americký
sportovní gigant novinky pro Olympijské hry
v Tokiu. Vedle inovativních technologií a nových modelů běžeckých bot značka představila také kolekci, která vznikla ve spolupráci
s populárními módními značkami z celého
světa. Japonské návrháře reprezentuje
Yoon Ahn z Ambush, Chitose Abe ze Sacai
a Jun Takahashi z Undercover, pětici dále
doplnila americká značka Axyl, založená návrhářem Matthew Williamsem a italská
značka Off White, kterou vede umělecký ředitel pánské ready-to-wear řady pro Louis
Vuitton, Virgil Abloh.

Vládnou černá, bílá
a zářivé barvy
Ačkoliv se značky velmi liší, novou kolekci
ovládly černá, bílá a zářivé barvy. Ty vidíme
buď na celých plochách i v drobných akcentech, kterými jsou například lemy. Společnými prvky jsou také výrazné zipy, masivní kapsy
a velká loga.
Zajímavá je kombinace funkčních i běžných
materiálů v rámci jedné bundy. K atletickým
oděvům však každý z návrhářů přistupuje po
svém, a tak je kolekce stylově velmi pestrá.

Vidíme minimalisticky laděný model od Matthewa Williamse, energické spojení barev od
značky Ambush, ručně vypadající kresby
a cákance od Virgila Abloh, moderně pojatou funkční bundu s kapsami od Jun Takahashi a jemnou bílošedou kombinaci v podání značky Sacai.

Olympijské hry by se měly konat letos na přelomu července a srpna, avšak v tuto chvíli je
jasné, že se o rok posunou. Při uvedení spolupráce byly prozatím ukázány pouze větrové
bundy, zbytek kolekce bude veřejnosti představen podle původního plánu, tedy v polovině tohoto roku.
(rm)

LVMH

O LUXUSNÍ MÓDU JE ZÁJEM
Paříž – O luxusní módu a módní doplňky byl v uplynulém roce velký zájem. To dokazují taky
výsledky francouzského koncernu LVMH, jenž zaznamenal další úspěšný rok. I přes drobné problémy, které v určitých momentech rok 2019 provázely, hlásí procentuální nárůst
jak z hlediska obratu, tak i ve velikosti prodejů.
Kreativní ředitel koncernu Bernard Arnault
prohlásil: „LVMH za sebou má další rekordní
rok. Úspěšný byl nejen z hlediska příjmů, ale
také z hlediska výsledků. Silnou stránkou jsou
kvalitní produkty, touha po našich značkách
a kreativitě, unikátní zážitek, který zákazníkům nabízíme, a nakonec talent a nasazení
našeho týmu.“ Koncern zaznamenal rekordní
prodeje, kdy s meziročním růstem 15 % zvýšil obrat o 53,7 miliardy eur. I přes protesty
a nepokoje v Hong Kongu, kterými byl v jistou
chvíli poškozen, se vzpamatoval a v posledním čtvrtletí tržby opět vzrostly. Podíl čistého
zisku tedy nakonec činí 7,2 miliardy eur, což
je oproti roku 2018 13% nárůst.

18,455 miliardy eur tak tvoří jednu třetinu
celkového obratu koncernu LVMH. Obrat
v kategorii hodinek a šperků činil 4,123 mili-

Úspěch značky
Louis Vuitton
V kategorii módy a kožených výrobků byl navýšen prodej o 20 %, v celkové hodnotě

Ilustrační foto: Pastor/Placzek

ardy eur. Bernard Arnault ve svém projevu
vyzdvihoval zejména úspěch značky Louis Vuitton. Hovořil o dvou nově otevřených továrnách ve Francii a USA, které však stále nestíhají plnit celou poptávku.
Zmínil také rozrůstající se obchodní síť
a chválil kreativního ředitele Nicholase Ghesqui ra a uměleckého ředitele Virgila Abloh.
Dále zmiňoval úspěšný rok módního domu
Dior, který díky výstavě „'Christian Dior: Designer of Dreams, konané v Londýně přilákal
více než 600 000 návštěvníků a zaznamenal
tak zvýšený zájem lidí z celého světa.
Bernard Arnault původně avizoval, že by rok
2020 mohl být ziskový, i přesto, že existuje
reálná hrozba finanční krize. Současná situace kolem nového typu koronaviru zatím nasvědčuje tomu, že tento rok bude spíše
ztrátový. Koncern v současné době například pozastavil výrobu kosmetických přípravků a linky zahájily výrobu desinfekčních gelů,
které nemocnicím poskytuje LVMH zdarma.
Zároveň přispěli dvěma miliony eur čínské
nadaci Červeného kříže na zdravotnické pomůcky dodávané do Wu-chanu.
(rm)
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Plavky pro léto 2020

STŘIHOVÉ EXPERIMENTY
A ROMANTICKÉ AKCENTY
rm Praha – Kolekce plavek vynikají především velkým
množstvím geometrických vzorů a pestrými, hravými
dezény, které se objevují na celých plochách. Na
ústupu jsou jednobarevné modely v neutrálních
tónech a prostor naopak dostává výrazná
barevná paleta. Populární jsou zářivé
odstíny červené, oranžové a modré,
jemnější volbou mohou být tlumené
zelené a béžové barvy, které jsou
kombinovány tón v tónu. Důležitým
aspektem jsou materiály, které
jsou odolné a vydrží v nezměněné
podobě několik sezon.

Swimco

DÁMSKÉ PLAVKY
Stále více značek využívá materiály, jenž jsou
odolné vůči chloru a otěru. Důležitou součástí
je také certifikace Oeko-Tex, která zaručuje
absenci pokožce škodlivých látek. Někteří výrobci se připojují k trendu udržitelnosti a využívají materiály šetrné vůči přírodě. Kalifornská značka Prana ve své nejnovější kolekci využívá 100% recyklované vlákno Econyl a zcela
se tak vyhýbá látkám vyráběným z ropy. Důraz
na materiály je kladen nejen z hlediska funkčnosti, ale zejména pak designu. Prosazují se
výraznější struktury, mezi které patří žebrová-

ní či krep, který je příjemný na omak a má
dobrou elasticitu. Výjimkou není také efekt
háčkovaní a síťky s abstraktním vzorem.
Podstatná je hra se střihy, kdy jsou transformovány jednodílné plavky a vznikají netradiční tvary. Časté jsou průstřihy v oblasti pasu,
kreativně řešená ramínka v zádové oblasti
a výrazné přední klínové výstřihy. Ty jsou často doplněny něžnými volány a drobnými mašličkami. Nejpopulárnějšími typy bikin jsou
bralettes, bandó a podprsenky s trojúhelníkovými košíčky. Rozšířené jsou podpůrné pá-

sy pod prsy, které jsou pohodlné a při pohybu zajišťují oporu dekoltu. Populární jsou zejména kalhotky s vysokým pasem, které působí velmi elegantně a žensky, svěžejší variantou jsou brazilské a cheeky kalhotky.
Barevné paletě dominují všechny odstíny zelené, které jsou dále kombinovány především
s pastelovými barvami. Nechybí ani teplé tóny, kdy návrháři nejvíce využívají paletu od
světle růžové přes červenou až po oranžově
žlutou. Solitérní motivy jsou na ústupu a jsou
nahrazeny celoplošnými florálními a geometrickými potisky. Ty jsou často kombinovány
mezi sebou a z jednoduchého střihu tak dělají extravagantně působící modely.

RETRO
VIBES
Nejen střihy, ale také barevnost
a vzory podléhají retro vlivům. Populární jsou spodní díly s vysokým
pasem i důkladně tvarované jednodílné plavky s opasky. Převládá
výrazná barevnost a pestrá škála
vzorů, nejčastěji jsou zastoupeny
proužky, puntíky a vintage květinové vzory. Důraz je kladen také na
strukturu materiálu, často vidíme
drobné žebrování a krepový efekt.
Missya
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TROPICAL
JUNGLE
Exotické náměty v podobě květin,
palem, větví a listů monstery jsou
ústředním tématem letních kolekcí. Vyobrazeny jsou jak v jasných
podobách, tak v abstraktních obrazcích. Doplněny jsou nejen o leopardí vzory, ale také další potisky
ze světa fauny. Střihy jsou převážně jednoduché a nechávají vyniknout pestré motivy.
Victoria’s Secret

Dsquared2

PrimaDonna

ONE & OFF
SHOULDER
Hravost se neprojevuje jen v barevnosti, ale také z hlediska tvarového řešení. Trendy je asymetrie,
kterou vidíme především ve střizích na jedno rameno. Návrháři
často ke zjemnění celého dojmu
aplikují romanticky působící volány
a 3D květinové aplikace. Rozšířené jsou i jednodílné plavky a bikiny
se spadlými rameny. Dominují odstíny červené a oranžové, oblíbené jsou také vzory paisley.
Boden

Simone Perele

Raisins

Marie Jo

Swimco

WAIST
CUT OUTS
Trend průstřihů pokračuje i v této
sezoně, nejčastěji se objevuje
v oblasti boků a břicha. Vidíme
dvě varianty, tou první jsou průstřihy, které vznikají vrstvením
průsvitných a netransparentních
materiálů, tou druhou je přímé vykrajování jednotlivých částí plavek.
S použitím tenkých pruhů látky působí plavky velmi rafinovaně, naopak díky aplikaci elastických pásů
s logy dostávají sportovní nádech.
Paolita

PÁNSKÉ PLAVKY

Mey

Björn Borg

U pánských plavek i nadále pokračuje trend zkracování. Většina modelů se objevuje v délce nad kolena či do půlky stehen, téměř zcela
se upouští od dlouhých, surfařských střihů. Oproti spodnímu prádlu
se prosazují spíše širší šortky, avšak vidíme podobné střihové trendy.
U plavek je klíčová výrazná barevnost, nejpopulárnější jsou odstíny
modré, žluté a růžové, které jsou spolu navzájem kombinovány. Stále
oblíbenější jsou fluorescenční barvy, které se objevují na drobných detailech, výjimkou však nejsou ani celé plavky v neonových barvách. Klíčovými prvky jsou sportovně působící nápisy a výrazná loga. Setkáváme se také s florálními potisky a rozpustilými motivy ryb, surfařů
a pláží. Uhlazeně působí geometrické obrazce, často jsou zastoupeny
klasické letní proužky.
Foto: archiv firem
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Trendy textilní galanterie pro jaro a léto 2021

VÝRAZNÉ DETAILY
JSOU DOMINANTOU ODĚVU

rm Praha – Veletrhy v Německu, Itálii a Francii představily v průběhu února textilní trendy a galanterii, se kterou se budeme potkávat v jarních a letních měsících roku 2021.
Ač se jednotlivé veletrhy a představené kolekce od sebe velmi liší, jedno budou mít v příštím roce společné – udržitelnost. Pozornost celého módního světa se přesouvá k materiálům, jež šetří přírodní zdroje a jsou ekologicky šetrné. Velmi silné postavení má také vše
s přírodním vzhledem – od látek, přes knoflíky až po bižuterní komponenty.

Veletrhu Munich Fabric Start se mezi
4. a 6. únorem zúčastnilo zhruba tisíc dodavatelů, kteří představili nabídku na příští
jaro a léto. Letošní ročník ukázal, že udržitelnost zcela hýbe textilním světem a mnoho diskuzí v módním průmyslu se týká nových ekologických řešení. Většina dodavatelů tak představila recyklované látky či odkazovala na přírodní povrchy a vlákna. Velmi

často byl na letošním veletrhu vidět len – ať
už v čisté podobě či ve spojení s bavlněnými
přízemi. Neméně podstatnou součástí bylo
zaměření na inovativní materiály a netradiční zpracování. Velmi výrazné z toho hlediska
byly například neoprenové pleteniny či strečové hedvábí.
Ve velmi podobné náladě se začátkem února nesl také veletrh Milano Unica. Ten se

LESKLÉ A TŘPYTIVÉ
AKCENTY
Vedle neutrálních a přírodních tendencí se budeme v příštím roce
často setkávat také s nápadně dekorovanými materiály a výraznými
povrchovými úpravami. Často byly na veletrzích k vidění tkaniny
i pleteniny se zlatými či metalickými vlákny. Působily buď velmi
decentně nebo naopak vynikaly výrazným třpytem a leskem. Velké
popularitě se i nadále těší transparentní materiály v čele
s organzou, zde jsou patrné výrazné holografické akcenty či drobné
třpytivé vzorování. V pozadí nebudou ani usně a výrobky z nich, i zde
narazíme na výrazné, často fluorescentní barvy. Povrchová úprava
svou lesklostí často může připomínat latex.
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zaměřil na Generaci Z, tedy na mladé lidi,
jež od malička vyrůstají s internetem, mají
potřebu se družit se svými vrstevníky a velmi intenzivně bojují za lepší životní prostředí. Na základě toho veletrh představil tři
hlavní trendy: Tropical Rave in Mexico City,
jež je charakteristický výraznými potisky
a barvami. Indian Chill Out in L.A. se vyznačuje eco-udržitelnými materiály v jemných,
světlých tónech. British Clubbing in Papua
pak ukazuje, jak je důležitý vývoj nových materiálů a propojení technologií s přírodními
vlákny.
Potřebu po větší ekologické odpovědnosti vyzdvihoval také pařížský Premiére vision. Ten
se mimo jiné snažil zdůraznit důležitost samotného procesu a ocenění kvality.
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KNOFLÍKY
Trend udržitelnosti se dostává i k těm nejdrobnějším galanterním
komponentům – knoflíkům. I v této oblasti lze v nadcházejících sezonách
očekávat využití surových materiálů, nových výrobních technologií či
upcyklaci. Často jsou k výrobě knoflíků využity přírodní materiály, jako
například rohovina, mušle, kokos, ale také dřevo. V takových případech
jsou pak viditelně ponechány struktury a celková povrchová úprava je
dělána tak, aby nechala materiál vyniknout. Co se týká tvaru a designu,
můžeme knoflíky v příští sezoně rozdělit především na dva výrazné
trendy. Tím prvním je klasický kruhový tvar, který se objevuje
v nejrůznějších velikostech, barvách a provedeních. Populární jsou
jemné pastelové barvy, které jsou mnohdy doplněny decentním potiskem
či drobnou, třpytivou aplikací. Protipólem jsou pak nejrůznější tvarové
experimenty, které působí velmi futuristicky. V těchto případech je hojně
využita matná povrchová úprava, grafické potisky či loga.

ZDRHOVADLA
A KOVOVÉ KOMPONENTY
U zdrhovadel a kovových komponentů platí – čím výraznější a větší,
tím lepší. Zcela funkční komponenty již nemají být nenápadné
a skryté, naopak jsou vyzdvihovány a často se stávají nejdůležitější
součástí finálního výrobku. Převládají zlaté a stříbrné akcenty, které
mohou být kombinovány s plastovým dekorem či lesklými kameny.
Svěžejší variantou jsou kovy natřené typicky letními barvami, tedy
žlutou, červenou či oranžovou. Jezdce jsou prostorově velmi výrazné
a objevují se v různých tvarových provedeních. Z kovových
komponentů nejvíce vynikají masivní řetězy a maxi spony na opasky.
Velmi populární budou tradiční kovové průchodky a nýty, které najdou
své uplatnění na výrobcích z usně a denimu.

KRAJKY, STUHY,
APLIKACE A VÝŠIVKY
Krajka se v příští sezoně bude vyznačovat především jemností
a ženskostí. Na ústupu je hutná krajka a pozornosti se dostává
drobným rostlinným a květinovým motivům. Decentní bude také
z hlediska barevnosti, vedle černé a bíle klasiky budou převládat něžné
pastelové tóny. Výšivkám a potiskům dominují celoplošné florální
motivy, které často přecházejí do abstraktních obrazců. Vidíme také
vliv exotických destinací a rostlin. Na krajkách i výšivkách se objevují
okrouhlé i hranaté třpytivé pajetky a drobné barevné korálky. I v textilní
galanterii se projevují sportovní a streetwearové vlivy. Veletrhy letos
představily širokou nabídku stuh s velkými nápisy a logy, často byly
k vidění také v barevném, pruhovaném provedení evokující týmové
sportovní bundy.

ETIKETY
Etikety se stávají nedílnou součástí oděvu a stejně jako je
důležitý design výrobku, klade se důraz také na vzhled etiket.
Materiálem, barevností i stylem doplňují samotný oděv. Stále
více je využívána například neutrálně zbarvená useň, která je
často umístěna na viditelném místě. Trend udržitelnosti
neovlivňuje pouze samotné textilie a galanterní komponenty.
Filozofie ekologicky šetrné výroby prostupuje celým procesem
a končí u etiket a obalů. Ve snaze zanechat co nejmenší
negativní stopu na životním prostředí, přicházejí výrobci
s recyklovanými visačkami či kompostovatelnými obaly.

Foto: z veletrhů TexWorld, Premiere Vision, Munich Fabric Start a Milano Unica
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Představujeme designéry

NIKOLA ZEZULOVÁ
Ostrava – Pokračujeme v našem seriálu,
ve kterém představujeme návrháře a designéry z České republiky i ze zahraničí.
Tentokrát vám přestavujeme módní návrhářku Nikolu Zezulovou, která pochází
z Třebíče, ale žije a tvoří v Ostravě.

Co vás přivedlo k vaší profesi?
Ráda jsem sledovala svého otce, který doma
šil. Toužila jsem se lišit, nosit výrazné oblečení
a zálibu jsem spatřovala v kreslení, malování
a designu obecně. Skutečným začátkem na
cestě k mé profesi módní návrhářky bylo uvědomění si a přání, že bych se ráda stala tvůrcem, módním návrhářem, což se stalo při výběru střední školy a pokračovalo na vysoké
škole. Po ukončení vysoké školy v Liberci jsem
se díky svému partnerovi dostala do Ostravy.
Najednou jsem se ocitla v neznámém městě
a rozhodla jsem se, že to je nejlepší čas začít

Nikola Zezulová

Fot
o:
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nie
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lčík

Módní návrhářka Nikola Zezulová (nar.
11. 6. 1987 v Třebíči) tvoří pod svojí
značkou od roku 2014. Její tvorba je
určená ženám, které mají rády snadno kombinovatelné, pohodlné a střihově zajímavé nadčasové kousky. Nikola vytváří především limitované kolekce pro dámy, ale věnuje se i zakázkové tvorbě pro ženy. Nikola studovala
Střední průmyslovou školu textilní
v Jihlavě-Heleníně, obor Návrhářství a modelářství oděvů,
dále pokračovala ve vzdělávání se na Technické univerzitě v Liberci, Textilní fakultě, kde studovala obor
Textilní a oděvní technologie se zaměřením na
Design oděvního výrobku a studium završila
úspěšným získáním titulu inženýr. V souvislosti
s módním průmyslem
se Nikole Zezulové líbí
tvárnost, barevnost
a odlišnost, která jde
v módě vytvořit.
Designérce Zezulové
vadí v módním průmyslu plýtvání,
znečišťování
a nedodržování
etiky.
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něco nového. Úplné začátky mé pracovní činnosti návrhářky nebyly vůbec snadné. Pracovala jsem na mnoha různých projektech a zakázkách, ke kterým jsem se dostala díky mým
dosavadním přátelům, kteří mě doporučili
svým známým v Ostravě. Učila jsem se komunikovat se zákazníky, ale i pracovat v tomto
oboru obecně. Byla jsem vděčná za každou
možnost, díky níž jsem mohla získat další nové zkušenosti. Až po prvních designových výstavách a přehlídkách jsem získala větší sebedůvěru. Vše jsem sama navrhovala, tvořila,
realizovala i šila. Nyní již nešiji vše v kolekci sama, ale snažím se, aby mi pod rukama prošel
každý kousek. Stále však pracuji na zakázkové
tvorbě, kde šiji i sama. Dnes jsem mnohem
zkušenější, ale se učím nové věci a považuji
se být stále na začátku.

Komu je určená vaše tvorba?
Mojí cílovou skupinou jsou převážně ženy ve
věku 30–50 let, a to různých povolání, od
učitelek přes kadeřnice až po právničky.
Čím se odlišuje vaše tvorba od ostatních
módních návrhářů?
Vždy se snažím o smysl, formu a nadčasovost jednotlivého kousku oblečení. Líbí se mi,
když je model zajímavý ze všech stran. Nerada vydávám nějaké soudy a srovnání své
tvorby s prací jiných designérů, to přenechám někomu jinému. Já tvořím tak, jak to
cítím. Móda je pro mě v současné době
o souhře mezi funkčností a designem, kdy
v mých kolekcích jsou na prvním místě nositelnost a funkčnost oděvu.

Čím se zabýváte ve své tvorbě?
S kterým materiálem pracujete nejčastěji?
Tvořím především limitované dámské kolekce.
Našla jsem se v dámské módě a věnuji se jí od začátku
své kariéry. Tvoření pánské módy se do budoucna nebráním, ale nyní
na to nemám prostor.
Myslím, že v každé
pracovní aktivitě by
měl být znát nějaký vývoj. Ve svých prvních
kolekcích, po ukončení studia, jsem hledala
svůj rukopis. Nyní
se více zaměřuji na formu a užití
oděvů.
Moje jednotlivé
kousky
jsou univerzálnější v možnostech
stylingu,
ale i vůči
věkovým
kategoriím
zákaznic.

Nejčastěji pracuji s bavlněnými látkami,
úpletem, popelínem či manšestrem. Často
i s vlněnými látkami, jako je gabardén, sukno, velur. Používám také hedvábí, bambus,
cupro a nyní jsem si velmi oblíbila tencel. Polyester se u mě ocitne zřídka nebo jako příměs v jiném materiálu. Není materiál, o kterém bych mohla říct, že bych jej 100% nepoužila. Už jsem tvořila modely/kostýmy z různých, i technických látek. Důležitá je vždy
souhra druhu oděvu, účelu a materiálu.
Který váš model byl nejvíce pracný?
Nejvíce časově náročná je pro mě vždy zakázková tvorba. U každého modelu, který šiji,
proběhnou minimálně dvě zkoušky, jimž předcházejí schůzky pro výběr návrhu a materiálu.
Ze zakázkové tvorby jsou to pak krajkové šaty,
kdy se krajka vystříhává a ručně opět skládá
a sešívá. Co se týká opakujících se kousků
v kolekcích, tak jsou to jednoznačně plisované
sukně a podšívkovaná saka a kabáty.
Nosíte svou tvorbu?
Košilové šaty s krátkým širokým rukávem, líbí se mi jejich jednoduchost a univerzálnost.
Své oblečení ráda nosím například při práci
v ateliéru, ale i na akce, kde prezentuji svou
tvorbu, společenské akce jako plesy, návštěvy divadel aj.
Kde získáváte inspiraci?
Inspiraci nacházím všude kolem sebe, například v průběhu běžného všedního dne, v přírodě či filmu. S chutí často posouvám a rozvíjím dále své návrhy ze starších kolekcí nebo tzv. ze šuplíku. Největším kritikem jsem si
vždy asi já sama. Má práce je pro mě víc než
jen práce, do každého projektu, kolekce, zakázky dávám co nejvíce a beru je až příliš
osobně. Podporují mě moji blízcí, čehož si
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Foto: Daniel Valčík

Foto: Gabriela Knyblová

značně vážím. Podporu cítím také od zákaznic, vždy mě potěší jejich spokojené reakce.
Která část z procesu tvorby oděvu vás
nejvíce baví?

Foto: Gabriela Knyblová

Foto: Gabriela Knyblová

tvorbě svých kolekcí se snažím, aby nebyly
pouze součástí jedné sezony, ale aby se
v nich nacházely kousky, které žena v různých
kombinacích využije také v dalších letech.
Kde prezentujete své výrobky?

Celý proces vzniku nového oděvu. Chvíle, kdy
od kresby přejdu k možnostem technického
zpracování, přes výběr vhodného materiálu, až
po zhotovení konkrétního kousku oblečení. Je
úžasné vidět, jak se před vámi zhmotňuje něco, co bylo původně jen ve vašich myšlenkách.
Jak pohlížíte na svoji pracovní činnost
v módním průmyslu, odvětví, v němž uspět
není snadné?
Každý člověk, který se snaží dělat svou práci
dobře, v jakémkoliv oboru, musí překonávat
mnoho překážek, jednu za druhou a vytrvat.
Když je člověk odhodlaný, jde to. Mně nešlo
nikdy o slávu a popularitu, chtěla jsem dělat,
co mě baví a umět to dělat dobře. Je těžké
získat důvěru a zákazníky, pokud vás nikdo
nezná. Je to o ostrých loktech o známostech a samozřejmě o financích. Začínat bez
finančních prostředků a zázemí nejde. Každá
prezentace, prodejní či výstavní stánek stojí
peníze a nikdy nemáte jistotu, zda se vám ta
investice vrátí. Dnes je důležitá i komunikace
na sociálních sítích (fotografie zvláště). Při
své pracovní vytíženosti už často nemám
prostor věnovat se sociálním sítím, nedávám tam tedy příspěvky tak často, jak bych
asi měla. Nejsem člověk, který by miloval být
neustále středem pozornosti a užíval si „pozlátko“ módního průmyslu.
Jsou požadavky vašich zákaznic ovlivněny
módními vlnami?
Co se týká zakázkové činnosti, zákaznice za
mnou přijde většinou s nějakým nápadem,
který společně upravujeme a rozvíjíme, zvláště pokud jde například o svatbu. Trendy se
striktně neřídím, pracuji spíše intuitivně. Při

Svou práci prezentuji na svém facebookovém
a instagramovém profilu. Účastním se designových prodejních marketů a výstav. Mou
tvorbu najdete v obchodech Ty Identity v Ostravě a v Brně. A samozřejmě také v mém
ostravském ateliéru, kde je možné si se
mnou domluvit osobní schůzku.
O jaký typ oblečení ze své tvorby vnímáte
největší zájem?
Různé druhy košilových šatů a také dámská
trika z organické bavlny Uchem v mechu. Tato trika s příběhem vznikla proto, že jsem
chtěla doplnit své kolekce o zajímavý a jednoduchý produkt, který bude mít svou cestu.
Chtěla jsem vytvořit něco oduševnělého, neřešit složité společenské či politické téma.
Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?

Foto: Adam Michna

Foto: Fashion Storm

tí platformy Fashion Storm, což mě těší a už
připravujeme druhý ročník, který se uskuteční na podzim. Podrobnosti budu průběžně
uveřejňovat na svých facebookových stránkách. Tento rok bych ráda zapracovala na
lepší dostupnosti modelů pro zákaznice. Pokusím se navýšit kapacitu vyráběných modelů. Najdu-li časový prostor, ráda bych začala
spolupracovat s dalšími designovými obchody, které by prodávaly moji tvorbu. Doposud
jsem musela takové nabídky odmítat z časových důvodů.
Co je váš pracovní sen?
Jsem ráda za to, jaká je přítomnost. Mým
snem je v práci módní návrhářky pokračovat
a pracovat na růstu a povědomí o ní.
Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářům?
Dnes je velmi důležité zamyslet se nad etickou a ekologickou stránkou módního průmyslu. Dělat vše s rozumem a čistým svědomím k sobě i ke svému okolí.
Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

To, že jsem po dvou letech, kdy to nevypadalo nejlépe, neskončila a vytrvala.
Dokážete si představit spolupráci s některým průmyslovým výrobcem oděvů?
Určitě ano. Byla by to zajímavá zkušenost,
ale musela bych předem znát veškeré
aspekty celé výroby. Nechtěla bych být spojována a podepsat něco, s čím z etických důvodů nesouhlasím.
Jaké máte plány do blízké a vzdálenější
budoucnosti?
Chystám se na jarní designové markety a výstavy, především v Praze. Také jsem součás-
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55. mezinárodní veletrhy módy STYL a KABO, únor 2020, Brno

PŘEHLEDNĚ
A POD JEDNOU STŘECHOU

Brno – K zásadní změně v pořádání veletrhů STYL a KABO se rozhodly Veletrhy
Brno a.s. Od února 2020 se tyto mezinárodní veletrhy módy konají společně v jednom velkém pavilonu P. Přináší to výhody
jak pro vystavovatele, kteří své výrobky
nabízejí v ucelené řadě, tak i pro návštěvníky, kteří nemusejí přecházet mezi pavilony a vše najdou „pod jednou střechou“.

55. veletrhy STYL a KABO, které se konaly
ve dnech 22.–24. února 2020, ukázaly nové trendy a premiérově představily padesát
českých i zahraničních firem. Celkově byly vystaveny kolekce 469 módních značek, které
do Brna přivezlo 221 vystavovatelů ze 17
zemí. Během tří dnů veletrhy přivítaly 4 500
odborných zájemců.

Největší výstavní hala
ve střední Evropě
Veškeré dění se tentokrát odehrávalo ve
zcela zaplněném pavilonu P, který je s čistou
výstavní plochou přes 10 000 m2 největší
výstavní halou ve střední Evropě. Pro snazší
orientaci byl pavilon rozdělen do oborových
sekcí a přímo na ploše bylo i Programové
centrum pro pravidelné módní přehlídky
a odborné přednášky. Veletrhy s tímto uspořádáním získaly novou energii a možnost synergických efektů, což vystavovatelé velmi

28

ocenili. „Veletrhy STYL a KABO opět představily širokou nabídku módního sortimentu
a potvrdily stálý význam textilního, oděvního
a obuvního průmyslu v České republice,“
sdělil Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti
Veletrhy Brno.
Vedle tradičních vystavovatelů STYL a KABO
přivítaly 50 nových vystavovatelů z České republiky i dalších deseti zemí. Noví vystavovatelé přijeli z Portugalska, Ukrajiny, Litvy, Maďarska, Slovinska, Ruska, Turecka či Španělska. Podíl zahraničních vystavovatelů dosáhl
36 % a vůbec nejvíce zahraničních stánků
patřilo firmám z Polska, Německa a Slovenska. Vysoký zůstal podíl výrobců, kteří tvořili
asi 40 % všech vystavovatelů. Zástupci maloobchodu tak mohli navazovat obchodní
vztahy přímo s českými i zahraničními výrobci, bez prostřednictví distributorů.

která na brněnských veletrzích módy přednáší pravidelně. Součástí její přednášky byly
také informace pro obchodníky o klíčových
siluetách, motivech, barvách a materiálech
pro rok 2020. Závěr prezentace patřil komentované módní přehlídce trendových modelů, které Ellen Haeser vybrala z kolekcí vystavovatelů.
Čtyřikrát denně si návštěvníci mohli v Programovém centru užít přehlídky kolekcí vystavovatelů. Střídaly se dvě módní show
a v rámci druhé z nich se představily třeba
i modely studentů Střední školy designu
a mody v Prostějově. Ukázky studentské
tvorby byly k vidění také ve vitrínách nebo na
figurínách a v Relax Zone, zatímco trendy
v podání vystavovatelů ukázala doprovodná
expozice Trend Forum.

Osobnost roku
Udržitelná móda jako výzva
Velká pozornost byla letos věnována negativním dopadům módního průmyslu na globální
životní prostředí. V Programovém centru vystoupily dvě zahraniční expertky s přednáškami o novém přístupu výrobců, obchodníků i spotřebitelů k módě. Vzácným hostem
veletrhu byla Kamila Boudová, která se udržitelnou módou zabývá už sedm let a přednáší o ní také na vysokých školách v Paříži.
Změna je podle ní nutná, ale udržitelná móda s důrazem na kvalitu oblečení přináší i nové příležitosti. Vznikají firmy, které se zaměřují na 100% recyklaci svých produktů, nebo
nové obchodní modely založené na půjčování
oblečení.
Na aktuální vývoj světového módního průmyslu se soustředila také nizozemská návrhářka a trendová prognostička Ellen Haeser,

Jedenkrát ročně je v rámci módních veletrhů
slavnostně předáváno ocenění osobnostem
z oblasti textilního, obuvnického a kožedělného průmyslu za jejich přínos v dané branži.
Osobnostmi roku 2019 se stali Miroslav Bísek, jednatel obchodní společnosti BIBO Shoe
a také prezident České obuvnické a kožedělné
asociace, a Vilém Fišer, generální ředitel
a předseda představenstva VÚB a. s., dříve
Výzkumného ústavu bavlnářského v Ústí nad
Orlicí. V Programovém centru se uskutečnil
také tradiční ceremoniál, při kterém čtyři firmy převzaly certifikáty Žirafa – zdravotně nezávadná dětská obuv. O těchto akcích se dočtete na dalších stránkách tohoto vydání časopisu Svět textilu & obuvi.
Pro 56. veletrhy módy STYL a KABO je vyhrazen termín 22.–24. srpna 2020.
Ilustrační foto: BVV
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Mezi milovníky módy roste zájem o upcyklaci

Praha – S rostoucím důrazem na ekologii
a udržitelnost se v posledních letech do popředí zájmu dostává termín zvaný upcyklace. Jde o způsob, jak zužitkovat a znovu
„vdechnout život“ předmětům určeným
k recyklaci či přímo k likvidaci. Netýká
se zdaleka jen umění ve stylu Marcela Duchampa, upcyklovat se dá téměř vše a móda není výjimkou. Dokonce ani ta svatební.
Trend upcyklace se v módním průmyslu začal
hojněji objevovat zhruba před třemi lety. Z oblíbeného koníčku milovníků originálního oblékání se časem rozvinul zajímavý byznys, který
je navíc ohleduplný k životnímu prostředí.
Kouzlo upcyklace jako obživy objevila před několik lety i pražská umělkyně Ester Řandová,
známá také jako Esterdiy. „K upcyklaci jsem
se dostala přibližně ve svých 15 letech, kdy
jsem začala i se svou tvorbou. Tou dobou se
slovo upcyklace ještě nepoužívalo. Nakupovala jsem zkrátka levný materiál pro tvorbu a zároveň v second handech nacházela daleko
kvalitnější materiály než v běžné konfekci,“ vysvětluje Řandová. Poptávka po upcyklovaných
produtech podle ní roste. „Do second handů
už lidé nechodí jen pro levné oblečení, ale
i proto, že zde najdou něco jiného, unikátního.
Spousta lidí navíc nechce podporovat fast
fashion. Stejně tak je tomu u upcyklovaného

oblečení, aspekt udržitelnosti módy se konečně dostává do popředí,“ doplňuje.
Řada trendů má tendenci promítnout se i do
módy svatební. A protože mezi nevěstami
vzrůstá obliba šatů na míru, také svatební salony reagují na požadavek udržitelnosti a ekologie. „V dobách našich babiček bylo naprosto
běžné, že si nevěsty nechávaly ušít šaty přesně na míru. Výběru a kvalitě materiálu i střihu
se věnovala velká pozornost, novomanželka si
je pak často po svatbě odložila na památku či
jako svatební šaty pro svou dceru. Dnes se
nevěsty k šití šatů na zakázku vracejí. Zároveň
se ale zajímají o způsob, jak oděv zužitkovat také po svatbě, pro dcerku je totiž v dnešní době zpravidla neodkládají,“ popisuje Lenka Izsák, majitelka svatebního salonu MiaBella.
„Oblíbeným řešením je právě upcyklace. Pokud si nevěsta přeje šaty po svém velkém dni
přešít či přebarvit, aby byly vhodné i pro pozdější nošení na plesy nebo třeba ‚jen tak‘ do
města, musí být oděv ušit ve vhodném střihu
a z vhodného, přírodního materiálu. Umělou
krajku nepřebarvíte,“ dodává Lenka Izsák.
Trend upcyklace se ale nepromítá pouze do
textilní módy. Na své si přijdou také milovníci
netradičních šperků či bytových doplňků.
K jejich tvorbě často stačí jen trocha fantazie, pár šikovných rukou a zajímavé předměty
určené k recyklaci či likvidaci. „Každý takový

Foto: MiaBella

ZÁJEM MAJÍ TAKÉ NEVĚSTY

Šaty po upcyklaci

předmět má svůj vlastní příběh. Šperky vznikají z materiálů a součástek, které už byly použity a původně byly určeny k vyhození. Jsou
limitovány určitým počtem kusů, neboť jsou
vyráběny z prvků moderních technologií, které se neustále mění. Každý kousek je jedinečný,“ vysvětluje Zdenka Kladníčková z týmu
projektu TrashMade, který společnými silami
usiluje o smysluplné využití starých elektrozařízení. Na upcyklačním projektu se podílí skupina umělců, designérů, uměleckých řemeslníků, výrobců a také tým organizující sběr
a svoz vyřazených elektrospotřebičů. „Lidé,
kteří preferují upcyklované oblečení, často
přesně takový příběh u výrobku vyhledávají,“
uzavírá Ester Řandová.
inzerce
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Osobnost roku 2019: Ing. Vilém Fišer

BUDOUCNOST VIDÍM
V SMART NEBO E-TEXTILIÍCH
Brno – Titul Osobnost roku z textilní
a oděvní branže, který uděluje redakce odborného časopisu Svět textilu & obuvi ve
spolupráci s Asociací textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu ČR a Veletrhy
Brno a.s., získal za rok 2019 Ing. Vilém
Fišer. Cena mu byla udělena v neděli
22. února 2020 na veletrzích STYL
a KABO v Brně.

Ing. Vilém Fišer je předseda představenstva
a generální ředitel VÚB a.s., (dříve Výzkumný ústav bavlnářský) v Ústí nad Orlicí. S cílem
seznámit se hlouběji s textilním oborem vystudoval při zaměstnání nejprve Střední průmyslovou školu textilní v Ústí nad Orlicí, obor
přádelnictví a v roce 1983 pak úspěšně absolvoval VŠE Praha. Po svém nástupu pracoval v rámci obchodního úseku VÚB jako překladatel a dokumentarista. Od roku 1983 působil jako vedoucí Odboru mezinárodních
vztahů. Po roce 1989 kdy v rámci privatizačního procesu vzniká VÚB a.s., dále působil
v oblasti zahraničních styků a současně zastával funkci zástupce ředitele a člena představenstva podniku. V té době prošla společnost VÚB a.s. řadou organizačních a strukturálních změn, na kterých se pan Ing. Fišer
aktivně podílel. Mimochodem – v loňském roce si připomněl VÚB 70 let od svého založení. Ve funkci generálního ředitele VÚB a.s.
působí Ing. Fišer od roku 2003. Při příležitosti předání ceny Osobnost roku 2019
jsme požádali pana Fišera o rozhovor.

Vilém Fišer
Jaké cesty vás dovedly do textilní branže?
Do Výzkumného ústavu bavlnářského v Ústí
nad Orlicí jsem nastoupil 1. října 1971 jako
do svého prvního zaměstnání. Začal jsem
pracovat jako překladatel a dokumentarista
v obchodním úseku VÚB v odboru vědeckotechnických informací. Mohl jsem tak využít
zejména znalosti angličtiny získané při středoškolském studiu. V té době docházelo k intenzívnímu uplatnění a šíření nové technologie rotorového OE předení, na jejímž vzniku

se VÚB významným způsobem podílel ve spolupráci s dalšími organizacemi z oblasti textilního strojírenství a textilního průmyslu. Na
přelomu 60. a 70. let uzavřel VÚB několik licenčních smluv na poskytnutí práv ke zmíněné technologii rotorového předení. Veškeré
dokumenty v souvislosti s těmito licencemi
byly v angličtině, v rámci svého pracovního
zařazení jsem se na jejich přípravě a zpracování podílel, což mi dalo možnost nejen se jazykově zdokonalit, ale bylo též nutno se blíže
seznámit se zmíněnou technologií v potřebných technických souvislostech jak v oblasti
textilu, tak i textilního strojírenství.
Abych mohl získat potřebné vědomosti a teoretické zázemí, absolvoval jsem při zaměstnání pomaturitní studium Střední průmyslové
školy textilní – obor přádelnictví. Absolvováním tohoto studia jsem se tedy, alespoň teoreticky, mohl již počítat mezi textiláky. Práce
v obchodním úseku také vyžadovala stále více
znalostí z oblasti ekonomiky. Využil jsem možnosti a podpory zaměstnavatele a začal jsem
při zaměstnání dálkově studovat Vysokou
školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika
průmyslu, kterou jsem úspěšně ukončil v roce 1983. V rámci své práce v odboru VTEI
jsem postupně stále více inklinoval k oblasti
zahraničních styků a po ukončení studia jsem
byl jmenován vedoucím Odboru mezinárodních vztahů VÚB.
V rámci činnosti tohoto útvaru byla zajišťována potřebná mnohostranná podpora odborných aktivit především v souvislosti s realizací a šířením technologie OE rotorového
předení, tj. jednání se zahraničními partnery
a nabyvateli licencí, příprava a realizace licenčních smluv, organizace a zajišťování výjezdů pracovníků VÚB na technologický servis strojů BD, apod. Mohl jsem zde plně využít kromě svých jazykových znalostí i poznatků získaných v rámci zmíněných studií.
Zažil jste největší boom českého textilního strojírenství. Jak se na tu dobu díváte
dnes?

Z udělení ceny Osobnost roku 2019 na veletrhu STYL a KABO v Brně (zleva): Dr. Michal
Korol, šéfredaktor časopisu Svět textilu & obuvi, Ing. Gabriela Císařová, ředitelka
veletrhů STYL a KABO, oceněný Ing. Vilém Fišer, Ing. Stanislav Sedláček ze správního
výrobu ATOK a moderátor akce.
Foto: BVV
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Máte pravdu, nastoupil jsem do VÚB v období, které lze právem považovat za jedno z nejúspěšnějších období vývoje československého textilního strojírenství. Do období přelomu
50. a 60. let se datuje počátek systematického výzkumu a vývoje progresivních textilních technologií. Počátkem 60. let byly zformulovány dvě stěžejní výzkumné úkoly Nové
principy předení a Nové principy tkaní, jejichž
řešení se na období dalších 30 let stalo hlavním předmětem činnosti VÚB.
Jméno firmy VÚB je oprávněně spojováno zejména se vznikem a celosvětovým šířením
technologie rotorového předení, na jejímž
vzniku a dalším vývoji se pracovníci VÚB významným způsobem podíleli zejména ve spo-
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lupráci s tehdejším n.p. Kovostav (později Elitex, dnes Rieter), jakož i dalšími partnery
z oblasti textilu a textilního strojírenství v druhé polovině 20. století. Úspěšné řešení a realizace této technologie, která se postupně
rozšířila do celého světa, bez nadsázky na
mnoho let ovlivnila životy mnoha lidí nejen
v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí, ale v celém
odvětví textilu a textilního strojírenství.
Měl jsem to štěstí, že jsem mohl působit
v bezprostřední blízkosti lidí, kteří přímo tyto
nové technologie tvořili a vynalezli a podílet se
pak na jejich šíření a realizaci.
Po roce 1989 nastaly zásadní změny ve
VÚB. Jaké byly nejdůležitější?
Po roce 1989, zejména pak od roku 1992,
kdy v rámci privatizačního procesu vznikla
VÚB a.s., jsem dále působil v oblasti zahraničních styků VÚB a.s. a současně jsem zastával funkci zástupce ředitele a člena představenstva VÚB a.s.
V období let 1992–2002 bylo nutno reagovat na probíhající změny politicko-ekonomických podmínek. Přechod od plně státního
financování do podmínek reálného tržního
hospodářství znamenal pro VÚB nutnost
výrazné restrukturalizace podnikatelských
aktivit v rámci nově vytvořené akciové společnosti. V počáteční fázi tohoto období se
nám podařilo úspěšně přeměnit existující
dosavadní ověřovací a výzkumné poloprovozy na komerční kapacity výroby příze a získat některé nové zakázky v oblasti pokračujícího výzkumu a vývoje OE předení. Dostatek zakázek zejména v oblasti výroby
směsových přízí a nově navázané vztahy
s výrobci OE strojů v zásadě patří k hlavním
faktorům, které umožnily vytvářet potřebné
zdroje pro úspěšné pokračování existence

firmy i v nových podmínkách. Změnila se
personální struktura firmy, z původních více
než 500 zaměstnanců koncem 80. let se
počet zaměstnanců v té době pohyboval
okolo stovky pracovníků. Současně se
v rámci procesu kuponové privatizace postupně vyvíjela a měnila i vlastnická struktura akciové společnosti.
Jak se změnil VÚB pod Vaším vedením?
Počátkem roku 2003 jsem nastoupil do funkce gen. ředitele VÚB, kterou vykonávám dodnes, od roku 2005 pak působím ve funkci
předsedy představenstva. Postupně se začaly výrazně zhoršovat podmínky realizace a odbytu dosavadního nosného produktu VÚB
a,s., t. j. směsových OE přízí, jejichž výroba
představovala více než 60 % obratu celé společnosti. V té době také prakticky téměř zanikla přádelnická výroba v ČR, příze se začaly
hromadně dovážet a za situace, kdy cena surovin byla na úrovni cen hotových dovážených
přízí, nebylo možné toto kapacitu dále provozovat. Museli jsme tedy hledat náhradu tohoto dosavadního hlavního zdroje obratu.
Vypracovali jsme střednědobou strategii firmy založenou na orientaci do oblasti speciálních aktivit s možností získání konkurenční
výhody. V rámci této strategie jsme se zaměřili na tři stěžejní oblasti, ve kterých se
podnikatelské aktivity VÚB a.s. odehrávají
i v současné době.
Nejvýznamnější část ekonomického potenciálu VÚB a.s. představuje speciální strojírenská výroba, zaměřená především na konstrukci a výrobu jednoúčelových strojů a zařízení. Podařilo se zachovat a postupně i rozšířit i aktivity v oblasti aplikovaného výzkumu
a vývoje pro textilní strojírenství a textilní průmysl. Třetí oblast představuje výroba a dodáv-

ky speciálních funkčních nebo technických
textilií a produktů, přičemž v praxi s úspěchem využíváme výsledky vlastních výzkumných a vývojových projektů (Clevertex)
V souvislosti se zmíněnou restrukturalizací
musíme také průběžně zajišťovat a realizovat i rozsáhlou modernizaci výrobních prostor a strojního vybavení. To se daří i díky využití možností různých programů a projektů
veřejné podpory.
Jaká je dle vašeho názoru budoucnost českého textilního průmyslu?
Vzhledem k tomu, jak se vyvinula situace zejména v posledním desetiletí, se domnívám,
že i přes některé případy obnovy některých typů textilních výrob, nelze předpokládat, že by
v ČR došlo k obnově zejména tradiční bavlnářské či lnářské výroby. Pokud to technický stav
umožňoval, byla většina výrobního zařízení
přesunuta do zemí s levnější pracovní silou,
zbytek provozů byl postupně likvidován. Obnovu tradičních textilních prvovýrob považuji za
nereálnou, ne-li nemožnou ať již z důvodu vysokých investičních nákladů, ale také z důvodu nedostatku či prakticky téměř neexistence
potřebných personálních kapacit.
Osobně spatřuji budoucnost v oblasti textilií
spíše technického či speciálního charakteru
se speciálními funkcemi, jako jsou např. tzv.
smart- nebo e-textilie, po kterých v posledních letech vzrůstá poptávka. My sami se
v naší firmě již několik snažíme na tuto oblast zaměřit, jak pokud jde o náměty našich
výzkumných projektů, tak i pokud jde o konkrétní realizaci takových produktů a jejich
uvádění na trh.
Děkuji za rozhovor: Michal Korol
Foto: VÚB a.s.
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Osobnost roku 2019: Miroslav Bísek

CHCE TO MAKAT!
PAK SE DĚJÍ I ZÁZRAKY
Brno – Titul Osobnost roku 2019 z kožedělné branže získal Miroslav Bísek, jednatel společnosti BIBO Shoe s.r.o. Ocenění
převzal v neděli 23. února na veletrzích
STYL a KABO v Brně.

Společnost BIBO Shoe s.r.o. se sídlem v jihočeském Písku výhradně zastupuje obuvnické
značky Hispanitas, Mustang, Marila, Venus
a Macarena pro Českou a Slovenskou republiku. Historie firmy sahá až do roku 1992.
Od té doby firma prošla jak překotným, složitým tak i velmi úspěšným obdobím. Za tu dobu společnost nakupovala po celém světě od
Asie až po Brazílii, a to v množství přesahující 1 000 000 párů. Sesterská firma Bibo
Stores provozuje maloobchodní prodejny
a e-shop pod značkou Shoemaker. Miroslav
Bísek je také již třetím volebním obdobím
prezidentem České obuvnické a kožedělné
asociace. Časopis Svět textilu & obuvi při
příležitosti předání ceny Osobnost roku
2019 pořádal pana Bíska o rozhovor.
Jak jste se dostal do obuvnické branže?
Jeden kamarád mě nechal na holičkách
a druhý mě naivně poradil. V po revolučních
letech, kdy jsme měli všichni chuť něco dokázat, jsem se do toho pustil i já. S kamarádem jsme připravovali naši novou firmu, ale
„nějak to nakonec nedopadlo“. Jak to v životě
bývá, objevil se jiný kamarád a ten mi poradil: „Udělej velkoobchod s botami, mám pro-

Miroslav Bísek s manželkou Hanou
dejnu a nemůžu sehnat boty.“ Jako argument uvádí: „V Jižních Čechách žádný není.“
A tak jsem se stal botařem. Že to bude na
celý život jsem opravdu nečekal. Na začátku
jsem o botách věděl jen to, že mám velikost
45 a nyní po 25 letech, jsem již třetí volební
období prezidentem České obuvnické a kožedělné asociace. A pak, že se zázraky nedějí.

Nutno dodat, že to fakt chce makat a jen tak
se z ničeho nepo...
Co bylo pro vás zpočátku to nejtěžší?
Nazval bych to „naučit se utrácet, a přesto
stál nohama pevně na zemi“. Vysvětlím to:
V dobách, kdy jsem s podnikáním začínal, se
můj plat pohyboval okolo 3 500 Kčs za měsíc, a to pro mě tehdy byly velké peníze. Naše firma ale prošla překotným vývojem
a rychlou expanzí a já se ze dne na den muset naučit utrácet cca milion Kčs za zboží
měsíčně, a přesto se z toho nezbláznit a být
pořád tím samých chlapem.
Proč jste zahájil spolupráci se zahraničními značkami? Proč ne s českými?
Začátek podnikání rozhodně patřil prodeji
zboží převážně českých značek, od českých
výrobců. Tím, že ale šlo o porevoluční léta
a vše se velmi rychle vyvíjelo, mnoho podniků
v tuto dobu zaspalo a poměrně brzy skončilo. Bylo tedy potřeba hledat za hranicemi
ČR. Ale jak? Já jsem měl v tu dobu štěstí, že
se v mém životě objevil „jeden Španěl“, který
mi otevřel cestu do zahraničí a to konkrétně
na španělský obuvnický trh.
Jak se změnilo za těch 28 let podnikání
ve vašem oboru?

Z předání ocenění Osobnost roku 2019 na veletrhu STYL a KABO v Brně (zleva):
Dr. Michal Korol, šéfredaktor časopisu Svět textilu & obuvi, Ing. Gabriela Císařová,
ředitelka veletrhů STYL a KABO, oceněný Miroslav Bísek, Dr. Vlasta Mayerová,
tajemnice ČOKA a moderátor akce
Foto: BVV
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Zcela zásadně a dramaticky. Konkurence
mnohonásobně narostla. Malé české prodejce obuvi nahradily nadnárodní obuvnické
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řetězce a mimo jiné se prodej přesunul z kamenných prodejen na e-shopy. Kvalitu nahradil konzum, trendy diktuje marketing.

všichni výrobci dnes produkují téměř stejné
portfolio zboží a ztrácí sebe sama.

Jak se změnily vkus a poptávka zákazníků?

Přišli jste s novým projektem Shoemaker. Můžete ho našim čtenářům přiblížit?

Zcela výrazně. Dříve byla top barva černá,
dnes zákazníci sází více na výstřednost
a rychleji reagují na módní trendy. Mladší generace například neuznává jiné trendy než
snikers a pár vyvolených značek. Toto mělo
za následek, že i tradiční evropští výrobci klasické obuvi s jasným osobitým stylem a sortimentem zařadily do svých kolekcí mimo jiné
tyto snikers. Tím pádem ztrácí svojí osobitost a identitu... Zjednodušeně řečeno,

Po letech práce převážně ve vodách velkoobchodního prodeje, kdy víceméně každý zákazník požaduje a řeší to samé, si člověk chce
chvíli dělat něco více po svém a zbořit ty „zajeté pořádky“. V tu chvíli jsem věděl, že chci
i lidem z malého města, kteří musejí za aktuálními módními trendy vyrazit do velkoměsta,
přiblížit tuto módu až téměř před jejich dveře. Vznikl tedy koncept prodejen s obuví aktuálních módních trendů a následně e-shop,

kde si i paní lékárnice, paní prodavačka či
maminka na mateřské může z tepla domova
objednat světové trendy módních značek.
Co je největší brzdou vašeho podnikání?
Tady není potřeba se dlouhosáhle rozepisovat. Jsou to v první řadě jednoznačně finance, ale nejen to. Když chcete expandovat, inovovat a inspirovat jsou vzletné myšleny a nápady jedna strana mince, druhá a ta důležitější, je realita běžných dní. Za prvé vše něco
stojí a za druhé vždy nezáleží jen na vás samotných. Jak už to tak bývá, vstupuje do toho
mnoho dalších proměnných jako například
představa majitelů o výši nájmu obchodních
prostor a také nutnost obklopit se kvalifikovaným personálem. Je to taková skládačka, jejíž
díly do sebe musejí dokonale zapadnout.
Jaká je dle vašeho názoru budoucnost
obuvnického obchodu v ČR? Ohrozí vás
e-shopy?
Zmiňované e-shopy zcela určitě. Těžko předvídat, ale buď vše převálcuje online svět
a konzumní způsob života, doplněný o vybrané prodejny s úzkým prvotřídním profilem
sortimentu nebo vše bude jinak. Tady by stálo za to, zeptat se sebe sama, zda toto
opravdu chceme a bude nám to vyhovovat.
Kdo ví, tím se kruh uzavírá a vracíme se
opět na začátek. Možná nás tato doba vytrhne z diktátu módních trendů a možná pro
nás slovo móda bude znamenat to, co se
nám opravdu líbí a ne to, co mnohdy jen bezmyšlenkovitě přejímáme.

Společnost BIBO Shoe s.r.o. pravidelně vystavuje na veletrhu KABO v Brně

Děkuji za rozhovor: Michal Korol
Foto: archiv M. Bíska
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Z historie obuvi (2)

BOTKY
PRO STŘEDOVĚKÉ ŠVIHÁKY
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 – V neklidných dobách raného středověku se řemeslná výroba obuvi soustřeďovala kolem šlechtických sídel a s postupující katolizací Evropy rovněž v dílnách venkovských klášterů. V éře vrcholného
a pozdního středověku rozvíjeli řemeslo
především měšťané, ve městech kvetl obchod a nastal rozvoj řemesla zejména po
stránce technologické, i když snahy řemeslníků byly poměrně tvrdě korigovány
cechovními sdruženími s úzkou vazbou na
katolickou církev.
Scéna ze života Sv. Kryšpína a Kryšpiniána, 1500–1510, Švýcarské zemské muzeum, Curych
Zašlá sláva výstředního středověkého obouvání se dochovala především prostřednictvím písemných dokladů a vyobrazení v malířských a sochařských dílech, i když existují
i výjimečné důkazy ve formě reálné obuvi.

Imitace
trůnní obuvi
krále Václava II.,
kolem roku 1300,
Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín
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Purpurové střevíce
pro císařovnu
V době raného středověku se centrem rozkvětu křesťanské civilizace stala Byzantská říše. Byzantinci převzali celou škálu starořímské obuvi, ale chodidla se postupně ukryla
pod dlouhými tunikami, a tak ani dochované
výtvarné památky neposkytují dostatek informací o úrovni obouvání v této epoše. Proslulé
mozaiky v kostele Sv. Vitala v italské Ravenně,
které vznikly asi v letech 527–547, patří zřejmě k nejznámějším byzantinským artefaktům,
na nichž je zachycena obuv. Znázorňují císaře
Justiniána a jeho manželku Theodoru v přepychových purpurových střevících, pravděpodobně zdobených drahokamy a perlami.
Dvořané z jejich družiny mají na nohou
černé střevíce, které se od sebe
liší pouze v detailech, a to
různými způsoby vázání
řemínků kolem nártu.
Pod dlouhými sukněmi dvorních dam
z císařovnina doprovodu jsou patrné jen špičky červených střevíců.
Po takových toužily

nesporně všechny byzantské dívky. A jak by
ne, když podle staré legendy byly byzantské
císařovny vybírány podle krásy, šarmu, duchaplnosti a velikosti nožek. Vyvolená krasavice s malými chodidly pak byla obdarována
purpurovými střevíčky. Z pozdní byzantské
epochy se dochovaly mozaiky v benátské bazilice Sv. Marka, které znázorňují byzantské
muže v černých střevících s řemínky nebo
v holeňové obuvi. Důležitým doplňkem se
v tomto období staly atraktivně zdobené
punčochy.

Obuv starých Slovanů
Hlavní proud slovanského společenství přibyl
na Moravu a do Čech ve druhé polovině
6. století a ve století následujícím. Obuv slovanských knížat byla zcela jistě zhotovována
z usní, příslušníci nižší vrstvy mohli nosit
i obuv ze dřeva, eventuálně pletenou zlýka nebo slámy. Ale to všechno jsou pouze dedukce,
protože staroslovanskou obuv na našem území není možné doložit. Vznikla však řada rekonstrukcí. Nejčastěji se v odborných publikacích objevují opánky s řemínky vázanými až na
lýtko. Inspirací k těmto rekonstrukcím mohla
být například franská obuv popsaná v dobových rukopisech či zachycená na miniaturách
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a artefaktech. Také z archeologických nálezů
slovanské obuvi v polském Opolí, ruském Novgorodu a Staré Ladoze či saském Meklemburku, datovaným do 7. až 10. století, lze
usoudit, že i Slované na území Čech a Moravy mohli nosit obdobné typy obutí, tzn. střevíce s vysekávanými ornamenty v prstové části, jednoduché opánky zhotovené obraceným
výrobním způsobem nebo kotníčkové boty
a holínky. Svršek byl sestaven z jednoho nebo
více dílců, většinou důmyslně a složitě krájených. Obuv měla zpravidla symetrickou podešev, ke které se připevňoval samostatně vykrojený svršek.

Škarbaly, škorně
a kordovánky
I když se sporadicky, zejména v západní Evropě, dochovala reálná gotická buv, větší přehled o rozmanitosti obuvnických výrobků poskytují rozličné dobové artefakty a rukopisné
prameny. Především nástěnné malby a ilustrace v rukopisech zachycují střihové a barevné provedení tehdejší obuvi. Přirozeně jde
především o umělecká díla ze života vznešené vrstvy, ale naleznou se i důkazy o obouvání
měšťanů, výjimkou už nejsou ani artefakty,
zobrazující obuv poddaných nebo řemeslníků.
Velmi zajímavý soubor maleb zachycujících
obuv měšťanů i řemeslníků z roku 1370 se
nachází například v kostele Sv. Jakuba Většího ve Slavětíně nad Ohří.
Obuv mužů a žen nevykazovala v tomto období žádné zřetelné odchylky. Byl již známý tvar
obuvi sestavené ze samostatné podešve
a členěného svršku, tedy svršku, který mohl
mít dva i více dílů. Dochovala se asymetrická
dřevěná kopyta, takže lze předpokládat, že
středověcí ševci nezapomněli na tuto původně starořeckou vymoženost a kvalitní obuv
někteří zhotovovali s asymetrickou podešví.
Při výrobě převažoval obracený výrobní způsob.Vyskytovalo se mnoho variant střevíců
se zapínáním na řemínky nebo se šněrováním, nosily se kotníčkové boty a holeňová
obuv zvaná škorně. Bohatí lidé si pořizovali
kordovánky, jež dostaly název podle vzácné
kůzlečí usně zvané kordován, dovážené ze
španělské Córdoby. Patrně nejrozšířenějším
typem obutí mezi měšťany byly kotníčkové
boty zvané škarpály nebo také škrpály (z italštiny scarpette). Podle českého spisovatele
a historika Zikmunda Wintera si v roce
1573 stěžoval pražský měšťan Grynar, že

Střevíc s čapím nosem a trippen,
15. století, Bally-Schuhmuseum,
Schoenenwerd, Švýcarsko

mu žena místo
Střevíc pražského měšťana
věna „vstěhovala
s rolničkou, imitace,
jakýchsi škarpá14. století,
lů“, čímž jsou
Muzeum jihovýchodní
v tomto případě
Moravy, Zlín
míněny skříně,
stoly a další věci,
kterých měl sám
nazbyt. Výraz škrpály byl totiž po staletí používán v naší zemi jako název pro nevzhlednou opotřebovanou
obuv, ale také jako synonymum
pro harampádí.

Střevíce
zvané čapí nosy
Patrně nejabsurdnějším a nejsměšnějším výstřelkem v historii módy byla obuv s extrémně dlouhými špičkami, nazývaná podle země
původu soulier á la poulaine (francouzsky
soulier – střevíc a poulaine – špice, nos).
České prameny se zmiňují o střevících s čapími nosy, Jan Hus je ve svých kázáních nazýval „křivé nosy“. V první módní vlně nosili
někteří dvořané špičky obuvi tak dlouhé, že
délka podešve dosahovala neuvěřitelných
sedmdesáti centimetrů. Délka špic se podřizovala společenské hierarchii, ale nařízení
byla velmi často porušována. Přemrštěné
špice bylo třeba v některých případech vycpávat koudelí, eventuálně přivazovat šňůrkou nad kolenem, aby šviháci nevláčeli hroty
obuvi po zemi a mohli v nich chodit. Chůzi usnadňovaly i chrániče zvané patnochy, trippeny nebo také calopodium. Podešve trippenů
se zhotovovaly ze dřeva či tuhé usně, svršek
tvořil zpravidla jen široký pásek přes nárt.
U zrodu špičatých zobanů stál údajně již ve
12. století – podle tradovaných legend –
francouzský vévoda a pozdější jeruzalémský
král Fulko z Anjou, který dlouhou špičkou zakrýval výrůstek na chodidle.Velkou zásluhu
na zavedení poulaine v českých zemích měla
zřejmě princezna Blanka z Valois, první manželka Karla IV. Mladý manželský pár doprovodil do Čech početný sbor vyšňořených dvořanů, což bylo impulzem k prudkému rozšíření
francouzské módy. Samotný Karel IV. byl
údajně velký odpůrce dlouhých špic u střevíců, přestože sám – v souladu s panujícím
stylem – nosil módní obuv, i když jen s lehce
protaženou úzkou špičkou.

Obuv a punčochy byzantských mužů,
detail fresky v bazilice Sv. Marka,
Benátky, asi 11. století

Kde jsou páni,
tam zvoní rolničky
Již koncem 12. století začali příslušníci
šlechty opatřovat oděv a později i špičky obuvi rolničkami. Jemný cinkot provázel vznešené osoby a pravděpodobně měl lůze signalizovat, aby se rozestoupila, neboť přicházel
pán. Německé přísloví praví: „Kde jsou páni,
tam zvoní rolničky!“ Na počátku 15. století
se rolničky vytratily a spolu s extrémními
špičkami obuvi se staly jedním z atributů šašků a taškářů.
Od 13. století až do poloviny 15. století nosili
muži často místo bot zvláštní variantu punčochových kalhot, která pokrývala chodidla,
lýtka i stehna a připínala se podvazky ke krátkým spodním kalhotám. Nohavice byly zespodu na chodidle podšity pevnou spodkovou
usní, aby se neprošlapaly. Šily se ze sukna
a jejich výroba, to nebylo dílo obuvníka, ale
mistrovská krejčovská práce! Po celé období
bylo v oblibě i střídání barev, tzv. mi-parti (demi-parti), což ve výsledku znamenalo, že byla
jedna noha obutá například v červené punčoše a zeleném střevíci, druhá v zelené punčoše a červeném střevíci – v souladu s členěním kabátce.

Novětníci
a příštipkáři
Spolu s rozkvětem měst se rozvíjela i řemeslná výroba a vznikala řemeslná sdružení
zvaná cechy, především ve velkých městech,
jakými byly Praha, Kutná Hora, Hradec Králové, Brno a Olomouc. Zpočátku byli ševci
sloučeni v jednom cechu s koželuhy, což později – po rozdělení – bylo příčinou mnoha
sporů. Původně si totiž obuvníci kůže i činili,
toto privilegium však ztratili a měli zakázáno
zabývat se koželuštvím.
V malých venkovských městech vytvářeli
ševci společné cechy s koželuhy, brašnáři,
řemenáři a dalšími zpracovateli kůže. Podle přísných cechovních regulí se rozlišovali
na novětníky, kteří zhotovovali novou obuv,
a příštipkáře nebo prťáky, kteří boty pouze
opravovali, podráželi a přešívali. Důležitý
byl výběr patrona. Pro většinu obuvnických
cechů se jimi stali bratři Kryšpín a Kryšpinián. Ševci zaříkávali své výrobky, aby byly
trvanlivé: „Svatý Kryšpíne, ševců patrone,
ať ta škrampetle nadosmrti zůstane, nebo
škrpál zhyne, ale jméno svatého Kryšpína
nikdy ne“.
Zpracováno podle knihy Boty, botky, botičky,
vydané v roce 2009 Nakladatelstvím Lidové
noviny Praha. ISBN 978-80-7106-986-7
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Tržby textilního maloobchodu v ČR za leden a únor 2020

ROZJEZD BYL RYCHLÝ.
ZA ROHEM VŠAK ČÍHALA POHROMA...

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

Leden začal zostra
Tuzemské maloobchodní tržby v segmentu
textil-oděv se v lednu pohybovaly na předchozí dobré vlně. V této souvislosti připomínám,
že loni, s výjimkou května, kdy stagnovaly,
tržby každý měsíc zaznamenaly přírůstek.
V letošním lednu, který však tradičně nepatří
k silným prodejním měsícům, se dobře prodávalo zejména sportovní oblečení a vybavení na hory vůbec. „Je vidět, že lidé mají peníze a že ve velkém vyrážejí do hor,“ napsal
nám majitel několika obchodů v západních
Čechách. V prodejnách se čile obchodovalo

Foto: Pixabay

Praha – Za velmi slušný rozjezd roku by se
daly označit výsledky prvních dvou měsíců
letošního roku v české textilním maloobchodu. V lednu obchodníci utržili v porovnání s lednem 2019 o 4 % více, v únoru
pak o dvě. Pak však přišel koronavirus...

Tržby textilního maloobchodu v ČR v lednu a únoru 2020
(v porovnání se stejným obdobím roku 2019)

Zdroj: Svět textilu & obuvi

i s penězi a poukázkami, které lidé dostali
pod stromeček.
Velmi dobře si vedly e-shopy, zejména ty, které nabízejí volnočasovou módu. Celkově pak
leden skončil s přírůstkem tržeb v porovnání
s lednem 2019 o 4 %. Je to o to cennější,
že loňský leden měl poměrně vysokou srovnávací úroveň: rovněž +4 %.

Únor trošku zpomalil
Také únor se rozjel docela dobře. Spolu se
sportovním vybavením na hory se dobře prodávaly dámské i pánské zimní pláště, bundy
a zimní svetry. Tradičně šlo na odbyt džínové
oblečení, zejména džíny samotné. Mezi nimi

zcela jednoznačně převažuje prodej těch
strečových. Odbyt zimního zboží si pochvalovali mj. obchodníci z Prahy, Ústí nad Labem,
Pardubic i Ostravy. Nakonec únor skončil
s meziročním přírůstkem +2 %.
Koncem února a hlavně pak počátkem března však přišla celosvětová pohroma v podobě koronaviru z Wu-chanu. V době uzávěrky
tohoto vydání časopisu Svět textilu & obuvi
byla naprostá většina obchodů v České republice s oblečením uzavřena. Nebylo zároveň jasné, kdy toto omezení skončí. Predikovat jakoukoliv budoucnost ve vývoji maloobchodních tržeb bylo tedy takřka nemožné.
Michal Korol

Česká obuvnická a kožedělná asociace

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Zlín – Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) ukončila výběrová řízení na dodavatele vzdělávacích služeb a začala intenzivně školit zaměstnance svých členských firem.
Vzdělávání, které je „ušito“ firmám na míru dle jejich požadavků, bude probíhat ve třech
krajích, a to Zlínském, Jihočeském a Středočeském.
Projekt bude realizován až do 30. června
2022 a řeší zejména nevyhovující úroveň
znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatelů.
Značnou část zaměstnanců, kteří budou odborně proškolování, tvoří prodavačky a vedoucí prodejen obuví. To, co potřebují prodavačky zlepšit, je nejen komunikace se zákazníkem a obsluha zákazníka, ale i odborné
znalosti k sortimentu obuvi, znalosti k náležitostem reklamačního řízení apod. U manažerů a obchodníků členských firem pomohou
zlepšit jejich odbornou úroveň zase jazykové
kurzy, IT kurzy, ekonomické kurzy, marketing
pro e-shopy, ale pochopitelně i kurzy jak efektivně vést a řídit pracovní kolektiv.
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Co se týká technických kurzů, tyto bude na
základě výsledků výběrového řízení pro ČOKA realizovat Academic School, Střední škola s.r.o. V současné době je Academic
School, Střední škola, s.r.o. jedinou střední
školou v naší zemi, která realizuje studijní
Název programu:

Operační program Zaměstnanost
Název projektu:

Vzdělávání zaměstnanců členů České
obuvnické a kožedělné asociace
Registrační číslo:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/00
10938

obor výrobce obuvi. Začátkem roku 2020
byla otevřena nově rekonstruovaná školní
obuvnická dílna, která je vybavena nejmodernější technikou a širokou paletou strojů
z oboru, včetně řezacího plotru. Dílna uspokojuje potřeby školy nejen u mladých studentů, ale těší se široké popularitě a zájmu
o odborné rekvalifikační kurzy nebo odborné
semináře. Také na této dílně budou probíhat
specializované obuvnické kurzy pro zaměstnance členů ČOKA.
Cílem projektu je tedy zvýšit úroveň znalostí
a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Zejména
chceme zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad
kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky
trhu práce a zvýšit adaptabilitu i u starších
pracovníků.
Bohužel, již nyní v březnu 2020, jsme museli
naplánovaná školení pro vedoucí prodejen
s obuví zrušit kvůli epidemii koronaviru a novým opatřením vlády. Mnoho prodavaček má
menší děti a nyní řeší jejich neplánované
14ti denní volno. Nicméně doufáme, že se
veškeré plánované aktivity a školení stihnou
realizovat včas v náhradních termínech.
Projekt je spolufinancován EU.
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Češi už neslyší hlavně na cenu

DŮLEŽITĚJŠÍ
JE KOMFORT PŘI NOŠENÍ
Brno – Rozsáhlý průzkum spotřebitelského
chování byl realizován v sedmi zemích EU
v druhé polovině roku 2019. Výsledky mohly
být porovnány s předchozím průzkumem evropského trhu, který z iniciativy mezinárodní
asociace pro značení symboly údržby
GINETEX proběhl na přelomu let 2016 a 2017. O tom, jak se
vyvíjejí preference českých a evropských spotřebitelů, na veletrhu
STYL informovala přednáška výkonné ředitelky SOTEX GINETEX CZ
Ing. Ladislavy Zaklové.

Pro módní průmysl je potěšující zprávou, že neklesá četnost nákupů.
V Česku i v celé EU si 97 % spotřebitelů koupí minimálně jeden textilní
produkt za půl roku, většina však nakupuje daleko častěji a 6 % Čechů
– nebo spíše Češek – dokonce minimálně jednou týdně. Nejdůležitějšími kritérii nákupu jsou komfort, cena a vzhled, zato jen minimálně se
spotřebitelé rozhodují podle země původu, módní značky nebo trendů.
Ve srovnání se stejným průzkumem z roku 2017 je dnes pro Čechy
nejdůležitějším kritériem komfort, zatímco tehdy první cena se propadla až na třetí místo. Oproti zákazníkům v jiných zemích čeští spotřebitelé častěji vybírají oblečení právě podle komfortu při nošení
a materiálového složení.
Velmi důležitou roli při nákupu hrají informace na etiketě. Asi nepřekvapí, že zákazníky zajímá v první řadě velikost, kterou zjišťuje 98 % Čechů
a 96 % Evropanů. O materiálové složení se zajímají asi tři čtvrtiny evropských spotřebitelů a pozitivní je rostoucí zájem Čechů o značky kvality – pro 70 % z nich je označení kvality významnou informací ovlivňující
nákupní rozhodnutí. Více než polovina respondentů také potvrdila, že
při rozhodování o nákupu berou do úvahy právě možnosti údržby. Plných 75 % Evropanů by si textil bez označení vhodného ošetřování nekoupilo nikdy nebo jen velmi vzácně. Za užitečné označilo údaje na etiketě 86 % Čechů, ale jen 76 % Francouzů a 79 % Španělů.

Čím delší etiketa, tím spíš ji zákazník odstřihne
Znalost jednotlivých symbolů údržby se u nás stejně jako v EU velmi liší. Zatímco symbol žehličky a pračky znají téměř všichni, v symbolech
pro bělení a sušení se vyzná jen asi čtvrtina respondentů a symbol
profesionální péče zná pouhých 15 % osob. Pozitivní však je, že když
Češi symbol neznají, 52 % z nich si ho vyhledá na internetu. Skoro polovina lidí si pokyny k údržbě přečte až při prvním praní, ale čtvrtina
zákazníků je zjišťuje už při nákupu.
Dobrou zprávou je, že instrukce k údržbě podle průzkumu dodržuje
70 % Evropanů. Hlavním důvodem je, že si chtějí výrobku užít co nejdéle a rádi by ho uchovali v co nejlepším stavu. Zároveň chtějí předejít
problémům při praní a zapuštění barev. Asi třetina českých a evropských spotřebitelů se však doporučeními k údržbě neřídí a průzkum
zjistil, že nejčastějším důvodem bývá odstřižení etikety. Pro Čechy je
absence etikety hlavním důvodem k nedodržování doporučení dokonce
ve 42 % případů, následuje neporozumění symbolům údržby (23 %)
a nedostatek času (20 %).
K odstřižení etikety dojde zpravidla proto, že etiketa uživatele škrábe
nebo mu dráždí pokožku. Druhým nejčastějším problémem je délka
etikety nebo fakt, že nevypadá dobře – typicky v případě transparentního oblečení. Asi 15 % Čechů etikety odstřihuje vždy a 62 % občas.
Pro výrobce a obchodníky je to výzva, protože právě umístění a délka
etiket často rozhodují o tom, jestli se informace o údržbě oděvů dostanou k zákazníkům.

Oblečení si vážíme a chceme mu dát druhou šanci
Průzkum zjistil, že osm z deseti Evropanů a dokonce 86 % Čechů pokládá textilní etikety za užitečné nebo velmi užitečné. Hlavním důvodem je snaha udržet oblečení co nejdéle v dobrém stavu a maximálně

prodloužit jeho životnost.
O kvalitní péči svědčí i vysoká četnost praní, v níž
se Češi od jiných Evropanů příliš neliší. Čtvrtina respondentů pere třikrát až
čtyřikrát týdně a dalších
9 % dokonce každý den.
Povědomí o dopadech textilního průmyslu na životní
prostředí roste, proto je
životnost oděvu pro EvroFoto: Schneidy
pany opravdu významným
tématem. Když oděv už
nechtějí používat, jen 7 % Evropanů a 13 % Čechů ho vyhodí do odpadu. Tři čtvrtiny lidí raději oděv darují, nejčastěji charitě, na sběrné
místo nebo příbuzným a známým. Zhruba každý desátý Evropan vyřazené oděvy prodává nebo mění s přáteli.
Výzkum trhu v sedmi evropských státech realizovala na míru pro
GINETEX renomovaná agentura IPSOS. Oslovila spotřebitele v České
republice, Francii, Itálii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké
Británii, přičemž z každé země odpovídalo tisíc reprezentativně
zvolených respondentů.
inzerce
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Obchod Spodní prádlo JF, Písek

NEJLEPŠÍ PROPAGACÍ
JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
Písek – „Myslím, že do kamenných prodejen chodí převážně zákaznice, které si
chtějí nechat poradit s výběrem prádla
a vyhledávají především kvalitu. A také
osobní kontakt s prodavačkou,“ říká Jitka
Formánková (44), majitelka obchodu
Spodní prádlo JF, který se nachází v centru města Písek. Časopis Svět textilu
& obuvi ji požádal o rozhovor.

Odkdy funguje kamenná prodejna Spodní
prádlo JF?
Více než deset let jsem pracovala v oblasti
spodního prádla, došla jsem ale k rozhodnutí,
že si chci otevřít vlastní obchod pro koncové
zákazníky. Vlastní kamennou prodejnu Spodní
prádlo JF, která má rozlohu 50 metrů čtverečních, v níž jako prodavačka pracuji sama,
jsem začala provozovat v roce 2016. Nabízím v ní denní a noční prádlo a plavky. Chtěla
jsem nabízet zákazníkům sortiment volnočasové módy, a proto jsem otevřela v únoru letošního roku druhou kamennou prodejnu Fashion & Style, ve které je toto zboží k dispozici.
Provozujete také internetový obchod?
Myslím si, že v dnešní době převážně teenageři a pánové využívají k nákupům e-shopy,
protože díky nim je jejich nákup pohodlný
a hlavně velice „trendy“. I já, s týmem lidí, již
od začátku tohoto roku usilovně pracuji na
spuštění internetového obchodu.
Kdo jsou vaši zákazníci?
Většina mých zákazníků jsou ženy ve středním věku. Muži v posledních letech zastupují
velmi malé procento zákazníků, což právě

přisuzuji jejich oblibě internetových obchodů,
kde je nákup pro ně velmi diskrétní. Do kamenných prodejen chodí tedy převážně zákaznice, které si chtějí nechat poradit s výběrem prádla a vyhledávají především kvalitu, ale i osobní kontakt s prodavačkou.
Jaké značky prádla nabízíte?
V oblasti spodního prádla jsou to značky
Marc André Paris, Wacoal, Linga Dore, Lisca, Prima Donna, Marie Jo, Selmark, ale
i Triola, Timo a mnoho dalších. Mezi nočním
a denním prádlem u mě zákaznice naleznou

sortiment od firem Jockey, Vamp, Mustang,
Tom Tailor, Coemi. Nabízím značky plavek Lisca, Paloma a Magistral. Českých firem je
u nás na trhu bohužel zatím velmi málo, ale
samozřejmě se vůbec nebráním jakýmkoli nabídkám. Z českých značek nabízím „neviditelná“ tílka Covert, které jsou naprosto úžasné,
trenýrky Styx a již zmíněnou Triolu a Timo.
Jaké kritérium je pro vás nejdůležitější na
spolupráci s dodavatelem či jeho výběru?
Snažím se mít zboží, které není v každém obchodě a odlišit se tak od konkurence, a proto hledám značky, které jiné obchody v Písku
nenabízejí. Dále je pro mě důležité, z jakých
materiálů jsou oděvy vytvořeny, samotné
zpracování výrobků, ale také podpora prodeje od dodavatele.
Vnímáte vývoj v zájmu zákaznic a zákazníků v souvislosti s materiály a střihy vámi
nabízeného sortimentu?

Jitka Formánková
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Módním trendem u plavek jsou trvale udržitelné produkty z recyklovaných materiálů, na
které si ale zákazník teprve zvyká. Zákazníkům jde dnes především o pohodlí a kvalitu
materiálu. Od podprsenek s výrazným pushup efektem zájem zákaznic ustupuje a nahrazuje ho hlavně pohodlnost, kterou najdeme u podprsenek bez kostic, o které od nich
aktuálně cítím asi největší zájem. U nočního
prádla, kde se v minulosti hodně prodával
satén, se nyní zákaznice spíše zajímají o modal, micro modal, bavlnu nebo viskózu.
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Jaký sortiment je nejoblíbenější?
Nejoblíbenějším sortimentem u zákaznic
jsou samozřejmě podprsenky, ale i oblečení
pro volný čas, kde je dnes na prvním místě
hlavně pohodlí.
Nechají si zákaznice poradit, co se týká
střihů při výběru nebo je pro ně zásadní
cena výrobku?
Jak už jsem tady několikrát zmiňovala, nejdůležitější je dnes pro zákazníka kvalita materiálu, střih a servis, který mu obchodník po-

skytne. A až za tím vším jej zajímá cenová
stránka věci.
Existuje nějaké zboží, které se vám nedaří sehnat?
Myslím si, že v oblasti trhu prádla jsou stále
rezervy, stále je tedy co dohánět. I v dnešní
době je obtížné sehnat podprsenky s velikostí košíčků F, G a H ve vhodných střizích a barvách. Mladé ženy s větším poprsím nechtějí
podprsenky pouze v tělové a černé barvě.
I ony se chtějí líbit, projevují zájem o módní
pestré barvy a střihy, v nichž se cítí skvěle,
když je seženou.
Jak řešíte situaci, kdy se vám nedaří prodat nějaké zboží a z jakého důvodu myslíte, že toto nastalo?
Bohužel i při mých zkušenostech a praxi se
to stává, že se netrefím do požadovaného
stylu zákazníků. Většinou to řeším výprodejem, případně dané zboží daruji potřebným.
Nabízíte nějaké nadstandardní služby?
Jelikož žijeme ve velmi uspěchané a náročné době na čas, nabízím svým zákaznicím
přizpůsobení pracovní doby k jejich potřebě. Musím říct, že už si na tuto možnost
za ty léta zvykli, a pokud chtějí přijít jindy
než v otevírací době, velice ráda se jim přizpůsobím. Nyní připravuji webové stránky
a e-shop, který doufám, bude co nejdříve
spuštěn.

Jak přistupujete k propagaci?
Nejlepší propagací je pro mě spokojený zákazník, a to se odráží následně na celém mém
podnikání. Stále přibývají zákaznice, které
přichází na doporučení od jiných mých zákaznic. Toto je pro mě absolutně nejlepší propagace, kterou mohu mít a moc mě jejich spokojenost těší.
Co vás inspiruje k vytvoření konceptu výlohy?
Není to nic konkrétního, či opakujícího. Vždy
jde o nějaký impulz, který mě v tu danou chvíli napadne. Začínám u bysty a k ní doladím
zbytek prostoru ve výloze.
Díky čemu jste si udržela svoji pozici na
trhu?
Myslím si, že ochota, vstřícnost a hlavně
snaha poradit našim zákazníkům, je u nás
vždy na prvním místě. Proto se stále snažíme vylepšovat náš servis, sortiment, prodejny a prostě vše, aby se u nás zákazník cítil
vždy spokojeně.
Máte tip pro naše čtenáře na závěr?
Asi bych zde chtěla jen závěrem dodat: Táhněme všichni za jeden provaz a vzájemně se
podporujme.
Děkuji za rozhovor. Sandra Friebová
Foto: archiv Jitky Formánkové
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Značku Žirafa získaly v Brně další výrobci

KVALITA
SI ZASLOUŽÍ OCENĚNÍ
Brno – Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) již 23 let oceňuje kvalitní
a zdravotně nezávadnou obuv pro děti.
Značka roztomilé žirafky se již tradičně
předává při veletrhu KABO. Nejinak tomu
bylo i při letošním únorovém běhu veletrhu KABO v Brně.

Co vše tato značka
představuje?
■ Pokud je umístěna značka Žirafa – Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě
na dětské obuvi, tak maminkám garantuje,
že obuv je zdravotně nezávadná, bezpečná
a podporuje zdravý vývoj nohou jejich dětí.
■ Zásady, podle kterých je dětská obuv konstruována a následně i hodnocena, byly vytvořeny týmem odborníků a neustále jsou
doplňovány podle nových vědeckých a lékařských poznatků.
■ Ověřována je po celou dobu také spokojenost zákazníků se značkou a proto si značka
získala velkou důvěru u spotřebitelů na českém trhu.

Jak se provádí hodnocení
dětské obuvi?
■ Hodnocení obuvi se provádí jednak v nezá-

vislé zkušebně podle stanovené technické
specifikace a následně pak v Komisi zdravotně nezávadného obouvání.
■ V první řadě se proměří kopyto, na kterém
je obuv vyrobena, zda odpovídá požadovaným
standardům pro výrobu dětské obuvi. Správná proporcionalita a správné označení velikosti obuvi (nejen délky, ale i šířky) je mj. jednou
ze zásadních podmínek pro udělení značky.

Společné foto zástupců všech oceněných firem v Brně
■ U obuvi se provádějí potřebné hygienické
atesty použitých materiálů, dále je obuv podrobena hodnocení z hlediska svého střihu
a zdravotně nezávadné konstrukce, přičemž
toto hodnocení provádí lékař-ortoped.
■ Testovány jsou jak kvalitativní parametry
obuvi, tak také bezpečnost obuvi při používá-

ní. Tzn., že na obuvi nesmí být např. žádné
ostré ozdoby nebo přezky, o které by se dítě
mohlo poranit.
■ Kontrolováno je rovněž konfekční provedení obuvi a také stálá kvalita ve výrobě, aby bylo zajištěno, že obuv pro spotřebitele bude
dodávána ve stejné kvalitě jako testované
vzorky.
Značka Žirafa je tedy jasným signálem pro
rodiče dětí, že obuv je zdravotně nezávadná
a že je bezpečná.
Musíme říci, že všichni výrobci se snaží také
o to, aby certifikovaná dětská obuv byla pěkná, aby byla vyrobena z těch nejkvalitnějších
materiálů a v nových barevných trendech,
využívány jsou i nové inteligentních materiály,
jako např. různé klimamembrány a materiály
z biobavlny na dětskou domácí obuv.
Také letos byla předána nová ocenění firmám, které získaly značku od posledního běhu veletrhu a které se zabývají nadstandardní
kvalitou dětské obuvi a tuto si nechávají ověřit
v systému tzv. dobrovolné certifikace. Péče
o nadstandardní kvalitu je prostoupena vždy
celou firemní filozofií a dětská obuv je ve firmách navrhována a vyráběna s náležitou péčí
a láskou. Firmy, které získaly v únoru v Brně
nové certifikáty, jsou dvě české firmy: Moleda
a.s. a HP Čechtín s.ro. a dvě slovenské firmy:
Milash s.r.o. a Manik – obuv s.r.o.
Foto: archiv ČOKA
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Firma Moleda a.s.

Firma HP Čechtín s.r.o.

získala nový certifikát
a oprávnění používat značku
Žirafa na dětskou usňovou
obuv vstřikovanou zn. Prestige. Firma byla založena v roce 2002 s odhodláním spojit
tradici s inovací. V roce
2003 se firma stala majitelem obuvnických výrobních linek původem ze Svitu a navázala na tradiční obuvnický
průmysl ve Zlíně. Do výroby
obuvi začala implementovat
nová řešení a moderní postupy. Důraz na kvalitu se odráží
v každém páru obuvi, který
opouští výrobní linku. Přesvědčily se o tom již tisíce
spokojených zákazníků nejen
v ČR, ale i na Slovensku či
v USA. Firma se specializuje se na výrobu obuvi s nástřikem PUR
(polyuretanových) podešví. Využívají se pouze prověřené materiály, které uspěly při náročných kontrolách v certifikovaných zkušebnách. Proto se obuv z firmy Moleda a.s. pyšní mnoha certifikáty, které jsou dokladem její zdravotní nezávadnosti, kvality i bezpečnosti. Stálicí produktového portfolia je známá obuv zn. Prestige a mimořádný důraz firma klade zejména na kvalitu obuvi pro
nejmladší zákazníky. Certifikovaná obuv Prestige podporuje správný vývoj dětského chodidla a velkým přáním firmy je, aby i ostatní
výrobci činili pro zdraví dětí maximum.

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

Slovenská firma Milash s.r.o.

Slovenská firma Manik – obuv s.r.o.

získala ocenění za dětskou domácí textilní
obuv na suchý zip. Firmu založili v roce 2016
manželé Janka a Michal Divišovi. Jejich prvním a na dlouho dobu jediným produktem byly
originální nepromokavé piknikové deky pro
maminky s malými dětmi, které se staly hitem. V roce 2018 se jim narodil syn Miško, což jim bylo podnětem k rozšíření sortimentu, který vyráběli. A tak firma začala produkovat zavinovačky, šňůrky na dudlíky a s velkou odvahou se pustila i do výroby dětské domácí textilní obuvi, tedy papuček. Při jejich výrobě je kladen velký důraz na zdravotní nezávadnost
zejména po ortopedické stránce. K výrobě jsou používány především materiály v biokvalitě a certifikované barvy. Vzory na textilu
jsou navrhovány přímo pro firmu Milash.

získala nový certifikát rovněž za dětskou domácí textilní obuv. Pod názvem
Manik – obuv, s.r.o. firma funguje od
roku 2017, do této doby firma vyráběla obuv pod názvem Maform. v založili
v roce 1992 manželé Štefan a Marta
Maníkovi a svou produkcí se snažili vyplnit „díru“ na slovenském
trhu, a to především výrobou tzv. plážovek. Plážovky oslovily širší
vrstvu zákazníků a tento počin pomohl odstartovat jejich podnikání. V roce 1994 pak rozšířili svou výrobu i o další druhy obuvi například o zimní. Po deseti letech existence se rozhodli soustředit
také na výrobu dětských papuček. Při jejich výrobě vždy kladli velký důraz na kvalitu materiálů. V současné době se v podniku vyměnila rodinná generace, výrobou se dnes zabývají jejich dcera
a syn, kteří stále kladou velký důraz na kvalitu a spokojenost zákazníků. Značka Manik patří k velmi oblíbeným a známým o čemž
svědčí i prodej více než 50 000 párů ročně.
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Módní návrhářka Anna Jánská

SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ ATELIÉRU
sf Praha – Designérka
Anna Jánská přestěhovala svůj ateliér do větších prostor v Uruguayské v Praze 2, kde ve
dnech 12. a 13. března
uspořádala slavnostní
otevření. Součástí aktuálních prostor je prodejna se showroomem,
a také místnost určená
zákaznicím pro zkoušení
oblečení a posezení pro
jejich doprovod.
Anna Jánská si vybrala
současné prostory, protože chtěla pro prezentaci své pracovní činnosti
mít více prostoru. Zaujala
ji i lokalita, která je pohodlně dostupná nejen
prostřednictvím městské
hromadné dopravy, ale
lze v ní i zaparkovat.
V rámci dnů slavnostního
otevření byla přátelská
atmosféra s návrhářkou,
která s úsměvem vítala
Z nových prostor ateliéru
Foto: Anna Jánská
příchozí dámy, srovnatelná s ostatními dny provozu v prodejně a showroomu.
Módní návrhářka Jánská se nejvíce věnuje navrhování kvalitního dámského oblečení české výroby, mezi které patří odlehčená varianta business módy, dále
spodní prádlo, legíny, příležitostně několik typů šatů, ale i trika z bambusové viskózy. Oděvy jsou šité převážně z materiálů od českých výrobců, jde mimo jiné
o bambus, bavlnu, vlnu, hedvábí a len.
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V minulém vydání časopisu Svět textilu & obuvi jsem si se zájmem přečetl článek o zlínské Academic School, Střední škole, s.r.o. Jak jste uvedli, je to jediná
střední škola v naší zemi, která realizuje studijní obor výrobce obuvi.
A právě to mi zaujalo. Je smutné, když taková obuvnická velmoc, jako je Česko,
potažmo Československo, má jedinou střední školu pro obuvnický průmysl.
Jsem starší ročník, a proto si pamatuji, že jsme vyváželi desítky milionů párů
obuvi ročně. A také to, že v obchodech byly kvalitní české boty. Dnes jsou k vidění extrémy: exkluzivní, ale drahé značky bot na jedné straně a pak levné, ale
velmi, zdůrazňuji slovo „velmi“, nekvalitní boty z Číny. Nic mezi tím. Myslím, že
právě toto místo střední cenové skupiny by měli vyplnit čeští výrobci.
Když si navíc v této těžké době uvědomíme, že výroba obuvi se soustřeďuje
především v Asii, vidím to jako strategickou chybu. A to nejen kvůli koronaviru,
který může způsobit, že boty budou brzy nedostatkovým zbožím.
Jak P., Praha
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odpovídají autoři. Texty označené zkratkou PR jsou
komerčním sdělením, za text a obsah inzerátů
odpovídají zadavatelé. Zveřejněné příspěvky nemusejí
vyjadřovat názor redakce. Publikování nebo šíření
jakéhokoli materiálu z časopisu či týdenního
zpravodajství bez písemného souhlasu vydavatele je
zakázáno. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované
materiály zveřejnit na internetu.

Spolupracujeme s:

Vaše podněty jsou pro nás cenné, mimo jiné i jako
zdroj inspirace pro naše články.
Pokud i vy máte co říci ostatním lidem z textilní, oděvní či obuvnické
branže, pošlete nám vzkaz či dotaz na e-mail: redakce@textil-obuv.cz
Rádi ho zveřejníme.

Seznam inzerentů v tomto čísle:
ETKA (str. 4), WICO B.G.M. (str. 6), mtex+ Chemnitz (str. 7), TAMARIS (str. 11),
Ing. Nikola Zezulová (str. 27), BLAKAR trading s.r.o. (str. 29),
SOTEX GINETEX CZ (str. 37).
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