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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
v minulém vydání časopisu Svět textilu & obuvi jsem na tomto místě popisoval absurdní situaci, která vznikla kolem pořádání veletrhů
módy STYL a KABO v Brně. Koncem ledna
2021 – v době uzávěrky předcházejícího vydání – jsme totiž ještě nevěděli, zda se letošní
únorové veletrhy budou konat, anebo ne. No,
jak dnes již sami víte, nekonaly se. Je to poprvé v 28leté historii těchto jediných středoevropských veletrhů módy, co se paní Módě
neotevřely brány brněnského výstaviště. Pandemie koronaviru tak uzavřela nejen obchody,
ale i veletrhy…
Přesto – nezoufejme. Textil, oděvy a obuv se
prodávají alespoň přes internet. Je to slabá
náplast, ale aspoň něco. Když jsem v uplynulých dnech hovořil s mnoha obchodníky z naší
branže, toužebně očekávali jediné: znovuotevření obchodů. Bylo v tom zoufalství, protože
kroky vlády jsou a byly v tomto případě doslova
nevypočitatelné. Ale jedno mě potěšilo: Žádný

z mnou oslovených obchodníků se ani slůvkem
nezmínil, že v důsledku všech těch příkazů
a zákazů by chtěl (nebo musel) skončit s podnikáním! Z toho je cítit síla této branže.
Jako rozený optimista doufám, že se obchody otevřou co nevidět. Připravili jsme proto
podnikatelům v naší branži malou ukázku toho, co aktuálně světový i tuzemský trh nabízí.
Na stranách 7–9 se například dočtete, jaké
trendy spodního prádla vládnou letošnímu létu, na stranách 10–11 pak představujeme
kolekce plavek. Na dalších stránkách přibližujeme mj. trendy dámských a pánských oděvů
pro léto 2021, textilní galanterie a dalších
sortimentů módy. Přinášíme také rozsáhlé
rozhovory s držiteli ocenění Osobnost roku,
kterými jsou za rok 2020 Ing. Ludmila Hálkovová a Václav Staněk – blíže viz strany 22–25
tohoto vydání).
Přeji vám nerušené čtení, pevné zdraví a konečně otevřené obchody!
Michal Korol, šéfredaktor
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Tamaris

DIFFERENT TOGETHER
rhm Praha – Different together je nejnovější kampaní značky Tamaris, která oslavuje ženy, které jsou odlišné, avšak navzájem se podporují svou kolektivní sílou.
Kampaň klade důraz na rozmanitost
a unikátnost každé ženy. Cílem je přiblížit
zákaznicím co nejblíž, a tak skrze sociální
sítě vypráví osobní příběhy žen.

je svým způsobem jedinečné – bez ohledu na
věk, barvu pleti, omezení nebo zkušenosti,
se kterými se setkaly. My je tak budeme provázet jejich životy s botami, díky nimž bude
každý okamžik dokonalý“, říká Cathleen Burghardt, vedoucí marketingu.
Tamaris spolu s kampaní představil také
svou multiplatformní strategii, díky které se

Český streetwear

Agentura Fatima

FOOTSHOP
KOUPIL
QUEENS

ONLINE MÓDNÍ PŘEHLÍDKA K MDŽ

Společnost Footshop existuje na českém
trhu od roku 2011, během té doby stihla začlenit do své nabídky exkluzivní streetwearové značky a spojila se také například se značkou Adidas, pro kterou navrhla vlastní pár
tenisek. Footshop během své existence stihl
expandovat na 15 zahraničních trhů a představuje tak tahouna v oblasti streetwearu ve
střední Evropě. V loňském roce dosáhla
značka obratu 850 milionů korun.
Společnost Queens působí v oblasti streetwearu již 20 let a stala se tak jednou z prvních společností, která začala nabízet prémiové zahraniční značky v Česku. Minulý rok
dosáhla obratu 196 milionů korun. Dohromady tak budou Footshop a Queens představovat silného hráče s obratem vyšším
než jedna miliarda korun.
Snahou je využít silné stránky obou společností, které si tak budou pomáhat při růstu.
Footshop chce posílit zejména oblast
e-commerce, Queens se zaměří na zahraniční expanzi.
inzerce

sf Ostrava – V Domě kultury Ostrava Bartovice se předposlední únorový den letošního roku natáčel sestřih módní přehlídky
elegantních dam agentury Fatima. Tato
módní přehlídka byla věnovaná Mezinárodnímu dni žen.
Když začátkem prosince bylo vyhlášeno, že se
kulturní akce mohou odehrávat, avšak bez diváků, snad nikomu to nedávalo smysl. „Spojil
jsem se s několika svými finančními partnery,
zda by mě v této těžké době podpořili, kdyby se
módní přehlídka jen točila, nebyli přítomní diváci, ale reklamy místo postavených rollupů by
se prostřihly do sestřihu. A oni řekli ano“, říká
Ing. Zdeněk Krč, ředitel agentury Fatima a dodává „Následovalo mnoho telefonátů, aktivita
se dala do pohybu, mnoho firem i modelek se
na módní přehlídce chtělo podílet, jejich zá-

chce více přiblížit potenciálním zákaznicím.
Klíčovým komunikačním kanálem se tak stává platforma YouTube, kde jsou za pomoci videí vyprávěny osobní příběhy žen. Společnost se tak snaží ženám co nejvíce přiblížit
a za pomoci YouTube se snaží otevírat zajímavá témata a sdílet inspirace a tipy od žen
pro ženy.

Foto: Daniel Kopečný

Foto: Daniel Kopečný

Foto: Valdemar Bednarz

rhm Praha – Začátkem února proběhl
na českém trhu s obuví velký obchod.
Společnost zaměřená na prémiovou
streetwearovou módu, Footshop, odkoupila svého největšího tuzemského konkurenta, značku Queens. Dohromady jsou
tak obě společnosti lídrem v oblasti
streetwearu.

Foto: Tamaris

Při příležitosti oslavy mezinárodního dne žen
představila německá obuvnická společnost
Tamaris novou kampaň pro jaro a léto. Ta
předává jednu velmi důležitou zprávu, a to že
ženy nejsou konkurentkami, ale přítelkyněmi
a partnerkami, které se podporují. Středobodem kampaně je skupina osmi různých
žen, které jsou zcela různorodé a symbolizují
komunitu žen po celém světě. Kampaň má
ukázat, že k cíli můžou vést nejrůznější cesty,
a ačkoliv žádné dvě cesty nejsou stejné, ženy
po nich kráčí společně a navzájem si pomáhají a motivují se. „Věříme, že všechny ženy

jmem, zvláště v této těžké době, jsem byl velmi
potěšen, a tak se uskutečnilo v této podobě více módních přehlídek a další jsou v plánu.“
Co se týká módní přehlídky k Mezinárodnímu
dni žen, stejně jako další plánované sestřihy
byla natáčena bez diváků s dodržením všech
bezpečnostních a hygienických opatření, které
si aktuální situace žádá. Na fashion show byla
představena volnočasová móda i sportovní
móda, dále bundy i pláště. Nechybělo spodní
a noční prádlo, a také malá společenská móda
a dlouhé společenské šaty. Prezentované modely pocházely od pěti firem.
Agentura Fatima plánuje velikonoční online
módní přehlídku, dále pak červnovou, která
bude natáčena v prostorách zámku ve Valašském Meziříčí. Ředitel agentury Fatima věří,
že podzimní módní přehlídky se již uskuteční za
přítomnosti diváků.
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno

POSUNUTÝ TERMÍN PŘIJÍMAČEK
sf Brno – Vedení školy se rozhodlo posunout termín přijímacích zkoušek pro obor
Ekotextil design a obor Design interiéru
a textilu na 8. dubna 2021, a to z důvodu
vládních restrikcí, souvisejících s nouzovými opatřeními, která stanovila vláda naší
v boji proti koronaviru.
Obor Ekotextil design je nový studijní obor,
který vznikl v roce 2017. „Tento obor je nový
a velmi specifický svým progresivním zaměřením. V Česku je nezvyklý a musíme vytvořit
prostor pro příležitosti, jak jej zviditelnit, ale
i pochopení významu jeho studia veřejností.
V zahraničí je běžné zohledňovat udržitelnost
při studiu navrhování oděvů, v tuzemsku
jsme ale první škola, nabízející tento obor“,
říká Mgr. Světlana Kulíšková Ruggiero, zakladatelka a vedoucí oboru Ekotextil design a dodává: „Přijímáme 13 studentů, v roce 2020
byla kapacita naplněná již po prvním kole talentových zkoušek, ale v letošním roce jsme
byli nuceni pořádat druhé kolo. Obvykle děláme maximum (když není pandemie koronaviru), aby společnost jako taková našla k tomuto studijnímu oboru cestu a během školního
roku pořádáme veřejné akce jako workshopy,
výstavy, přehlídky, soutěže a další, kde se
s oborem může seznámit.“ Uchazečům jsou
zadány tři úkoly. První je studie hlavy podle ži-

vého modelu, jde o kresbu tužkou. Zde je
hodnocena schopnost vidět a zachytit proporce, tvar, vyjádřit výraz, schopnost zvládnout požadovanou techniku. Druhým úkolem
je koláž z textilu – různých zbytkových materiálů. Tady je sledováno umění se rozhodnout
pro konkrétní materiál, vyjádřit jím např.
strukturu, důležitá je zde manualita, schopnost se vyjádřit v barvě atd. Třetí úkol je prostorový, jde o práci s papírem a zásadní je to,
co v předešlém úkolu, ale ve hře je schopnost myslet ve 3D, důležitá je přesnost

i zručnost a schopnost zhodnotit téma, které
se uchazeč dozví v okamžiku zadání.
Nakonec proběhne pohovor, kde si zástupci
školy s uchazečem povídají a ukáže se, jaký
má uchazeč kulturní přehled, zda má pojem
o oboru, na který se hlásí. Škola vyžaduje též
základní znalosti z dějin výtvarné kultury.
V letošním roce zaznamená obor Ekotextil
design své první maturanty. V roce 2020 byl
tento studijní obor nominován Ministerstvem
kultury za Jihomoravský kraj jako Příklad dobré praxe v oblasti vzdělávání.
inzerce

Dr.Martens & Rick Owens

V NOVÉM GRUNGE
PROVEDENÍ
rhm Praha – Kolekce, která oslovila široké publikum a během pár
dnů byla zcela vyprodaná. I takto lze popsat jednu z nejnovějších
kooperací, která byla nedávno představena módními světu. Rick
Owens navrhl pro ikonickou značku Dr.Martens vlastní pár obuvi,
který je perfektním spojením estetik obou zvučných jmen.

Foto: Vogue.com

Anglická obuvnická značka Dr.Martens má za
sebou již mnoho spoluprací s různými umělci
a designéry. Vedle návrhářů, jako jsou Raf Simons, Marc Jacobs či Yohji Yamamoto spojila své síly také například s americkým pop artovým umělcem Keithem Haringem či ve spolupráci s muzeem Tate Britain použila na
svých modelech díla britského malíře Williama Blakea. Americký návrhář Rick Owens je
znám svými výstředními modely a jistou underground estetikou, kterou přenesl také do
této spolupráce. Jeho často používaným prvkem je proplétání a práce se šňůrkami a tkaničkami, který je patrný i zde. Rick Owens
přetvořil ikonický model bot Dr.Martens
1460 Bex leather lace up boot. Z hlediska
designu nedošlo k výrazným experimentům,
byl zachován klasický model na vyšší platformě, u kterého je veškerá
pozornost zaměřena na dramaticky řešené geometrické šněrování, ve
kterém Owens spatřuje symbol věčného hledání racionálního řádu.
Světlé tkaničky perleťové barvy tvoří velmi nenucený, mladistvý kontrast
k černé hladké kůži. Nechybí ani ikonické žluté prošívání u platformy
a patní pásek s označením kolaborace. Vzhledem k předpokládanému
úspěchu se značka Dr.Martens s excentrickým návrhářem dopředu domluvila na pokračování, které by mělo být představeno již v květnu.
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Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

NOVÉ TALÁRY OD LIBĚNY ROCHOVÉ
sf Praha – UMPRUM se rozhodla vyměnit své jednoduché černé taláry, které
používala dlouhá desetiletí za nové, které lépe odpovídají budoucím ambicím
školy. Původní černé taláry, jež připomínaly svým vzhledem malířské pláště,
navrhla módní návrhářka a emeritní profesorka školy Zdeňka Bauerová. Autorkou nových talárů je oděvní designérka
a zároveň vedoucí Ateliéru designu oděvu a obuvi Vysoké školy uměleckoprůmyslové prof. Liběna Rochová.
„Čas ale běží, naše škola se dynamicky proměňuje a vedle různých nových kvalit chce
mít také novou image odpovídající ambicím
do budoucnosti orientovaného uměleckého
učiliště. Proto jsme se rozhodli pro výměnu
talárů. Ty nové, které navrhla profesorka Liběna Rochová, patří jednoznačně do rangu
vysoké módy, působí důstojněji a jejich invenční tvar je více individualizovaný, než tomu
bylo u předchozích. Myslím, že budou jasně
vyjadřovat ducha současné UMPRUM a dobře korespondovat s formovým světem její nové budovy v Mikulandské ulici“, vysvětluje rozhodnutí pro změnu talárů rektor UMPRUM
Jindřich Vybíral. Navrhování talárů předcházely podrobné rešerše. Profesorka Rochová
zde uplatnila své zkušenosti z navrhování talárů pro Ústavní soud. Do nové kolekce talárů vtiskla důstojnost, velkorysost a noblesu,

3x foto: Iurii Ladutko

které vyjadřují široká ramena s hlubokými
sklady a vysokým límcem od krku, který důvtipně zakrývá oblečení pod ním.
Každý talár je ušit ze 7,5 metru kvalitní látky,
odlehčené vlny s obsahem polyesteru, rukávy a sklady jsou podšité a podlepené, aby podržely splývavost látky a zároveň při chůzi
a pohybech rukou umocnily důstojnost při
pohybu. Barva byla zvolena temně modrá.
Jedinou výjimkou jsou taláry rektora a pedela. Rektorův je v barvě královské modři
v barvě loga školy a je z pevné bavlny vysoké
gramáže, aby podpořil sošnost. Kostým pedela je červený. Oba byly ušity přesně na míru v režimu zakázkové tvorby. Všechny taláry
byly realizovány firmou ILLA & Partners na

konfekční velikost každého nositele s následnými úpravami na zkoušce. K talárům patří
i nové pokrývky hlavy. Vedení školy má kolekci, kterou navrhla a vytvořila Sofya Samareva, absolventka Ateliéru designu oděvu
a obuvi UMPRUM. Oblé barety s geometrickým zakončením na jednom konci určené
pro pedagogy, navrhovala Liběna Rochová
a pro školu je bezplatně vyrobila česká společnost TONAK. Taláry by měly mít svoji premiéru začátkem léta 2021 na promocích
nových absolventů školy.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová děkuje
svým partnerům, firmám TONAK a.s., Sofia
Samareva, Nová Mosilana, a.s., ILL & Partners s.r.o.

Itálie

TĚŽKÉ ČASY PRO TEXTILNÍ PRŮMYSL
rhm Praha – V únoru zveřejnila Textilní
a módní federace oficiální zprávu, ve které
vyhodnotila, jak se vyvíjel textilní průmysl
v Itálii v roce 2020. Výsledky odrážejí, jak
významný dopad mělo vypuknutí pandemie
covid-19. To způsobilo nejen výrazné zpomalení domácího textilního průmyslu, ale
také mezinárodní pokles poptávky.
Textilní průmysl zaznamenal v roce 2020 celosvětově velký propad. Na základě oficiální
zprávy, kterou pro Textilní a módní federaci
zpracovalo výzkumné centrum Confindustria
Moda, vyšlo najevo, že v italském textilním
průmyslu došlo k výraznému poklesu ve
všech pozorovaných aspektech. Celkově došlo ke snížení prodejů o 27,4 %, přičemž samotná produkce poklesla o 28,3 %. Domácí
inzerce

trh je často reprezentován luxusními značkami, jisté zmrazení konečné spotřeby tak mělo dominový efekt napříč celým dodavatelským řetězcem a ovlivnilo tak i poptávku po
textiliích.
Italský textilní průmysl v roce 2020 představoval 12,3 % z celkového oděvního a textilního průmyslu v Itálii. Největší zastoupení
měly vlněné látky, a to celých 39,5 %. Následovány byly pleteninami (20,7 %), hedvábnými látkami (17,9 %) a bavlněnými textiliemi
(17,8 %). Nejmenší podíl připadá lněným
textiliím, které představují 4,1 % z celkového
textilního trhu. Každá z oblastí zaznamenala
pokles, jediný segment, který v porovnání
s předchozím rokem zaznamenal „relativně“
menší pokles jsou pleteniny, se snížením
o 15,5 %

K významnému zpomalení a poklesu došlo
v roce 2020 také u importu a exportu. Vývoz
italských oděvních textilií poklesl o 26,7 %,
což v porovnání s rokem 2019 představuje
snížení o 1,1 miliardy EUR. Rozdíly jsou patrné také u geografických makro prostorů, vývoz mimo evropskou unii představuje celých
48,8 %, zaznamenal však menší pokles než
export v rámci EU, konkrétně došlo ke snížení
o 25,2 %. V rámci Evropské unie došlo ke
snížení vývozu o 31,4 %. Hlavními exportními
zeměmi byly pro Itálii Německo, následováno
Čínou a Hong Kongem a nakonec Francií.
Co se týká importu, pokles je také velmi
výrazný. Z procentuálního hlediska se snížil
o 25,7 %, což přestavuje 1,4 miliardy EUR
v porovnání s rokem předchozím. Vedoucí pozice zde mají i nadále Čína a Turecko.

Zahraniční trendy
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Trendy spodního prádla pro jaro a léto 2021

NADČASOVÉ STŘIHY
A SVĚŽÍ BAREVNÁ PALETA
rhm Praha – Jarní a letní sezona bude rozjasněna veselými, hravými barvami, které jsou aplikovány napříč všemi kolekcemi. Klíčový je
zejména komfort, který je důležitý jak při střihové konstrukci, tak u volby materiálů. Oblíbené budou v této sezoně měkké bavlněné sety,
které jsou příjemné na pokožce a nikde netlačí, vhodnou volbou je také chladivý satén, který se uplatňuje především u nočního prádla.

PÁNSKÉ PRÁDLO
Stejně jako u dámského prádla, tak i u toho pánského se hledí na komfort. Návrháři
dbají na perfektně střižené konstrukce
a pečlivý výběr materiálů, které se zároveň
snaží kombinovat se současnými trendy.

a modré odstíny, elegantní černá či ocelově
šedá. Drobné akcenty v podobě červené, růžové či bílé pak celkovou barevnost harmonicky vyvažují. Barevná paleta se obecně posouvá od neutrálních tónů k hravějším odstínům.

Noční prádlo a domácí oblečení
Denní prádlo

V kolekcích se objevuje například kombinace
světle šedé a syté žluté, které jsou podle společnosti Pantone zvoleny barvami pro rok
2021. Z hlediska barevnosti
pak vítězí zejména zelené

Zimmerli

klejším střihem zejména boxerky, které vidíme v krátkém provedení sahající pouze pár
centimetrů pod rozkrok. Oblíbené však budou i volnější, krátce střižené trenýrky.

Mnoho značek se snaží spodní prádlo navrhnout tak, aby bylo vhodné pro všechny celodenní aktivity, od sportu až po čas strávený
doma. Důležitou roli hraje materiál, značky
často využívají přírodní mikromodal CloudSoft, jelikož je příjemný na nošení a netlačí.
Stejně tak je oblíbený materiál Lyocell, který
je velmi prodyšný a lehký. Klasiku pak představuje měkký, bavlněný úplet, který dobře
odvádí vlhkost. I tuto sezonu budou nejobvy-

Domácí oblečení a noční prádlo se prolíná,
základ tvoří dobře padnoucí tričko, které je
konstruováno tak, aby netlačilo a bylo pohodlné při celodenním nošení. Sílící trend
teplákových souprav nabízí nejrůznější střihy
i barevné provedení. Základem však jsou
dobře padnoucí, slimfit střihy, které jsou jakousi „druhou kůží“. Oblíbené jsou neutrální,
nerušivé barvy, zejména šedá a tmavě modrá. Ty jsou dekorovány barevnými náplety
a pruhy po stranách nohavic.

WELCOME
TO THE JUNGLE
Poutavé, exotické motivy se přenášejí
z plavek a volnočasových šortek do kolekcí spodního prádla. Kolekce jsou
barevně laděné v nejrůznějších
odstínech zelené a modré, doplněny jsou černou a červenými
akcenty. Důležitou roli hraje
především dezén, vidíme listy
typické pro deštný prales, motivy ananasu, ikonický havajský
ibišek Ma’o hau hele, ale také
zvířecí náměty v podobě ilustrací exotické fauny.
Calida

Götzburg

MINIMALIST
UNIFORM

Dsquared

Mey

Monochromatické komplety budou pro jarní a letní sezonu naprostým základem. Oproštěny od
zbytečného vzorování či dekorativních prvků dávají vyniknout kvalitním materiálům a propracovaným střihům. Hladké boxerky
a volně střižené domácí šortky
poskytují nositeli maximální pohodlí. Jednoduchost podtrhují
neutrální a nadčasové barvy, jako
je tmavě modrá, šedá a černá.
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DÁMSKÉ PRÁDLO
Nejnovější kolekce plní potřebu cítit se
komfortně a zároveň stylově také v domácím oblečení a spodním prádle. Kreativní
ředitelka značky Fleur du Mal, Jennifer
Zuccarini, pozoruje zvýšený prodej svůdných setů spodního prádla. Lidé podle ní
touží po tom, hezky se obléct a vyrazit do
města, jako tomu bylo před pandemií.

V jarní a letní sezoně je komfort důležitý nejen
z hlediska střihů, ale především z hlediska
materiálů. Oblíbené jsou jemné, měkké látky,
na kterých se uplatňuje efekt žebrování či plisé. Ustupuje se od metalických akcentů, na
oblibě získávají spíše textilie s jemným leskem. V kolekcích se vedle sofistikovaných,
svůdných setů objevují také základní sety bavlněné spodního prádla. U barevné palety si
můžeme povšimnout zejména dvou protipólů.
Něžné tělové a béžové odstíny proti kterým
stojí pestré, zářivé tóny. Zvlášť oblíbené jsou
červené a růžové akcenty. Na spodním prádle
a domácím oblečení se prosazují květované
potisky, avšak u výšivek a krajek se stále větší
oblibě těší neflorální motivy, jako vyšívaný text
či geometrické obrazce.

Denní prádlo
Oblíbenými se stávají střihy a kousky, které
perfektně podtrhují ženskou siluetu. Trendy
jsou nejen korzety a podprsenkový střih bustier, ale také body, které zvýrazní křivky a zároveň opticky zpevní tělo. Pro drobnější poprsí jsou vhodnou volbou trojúhelníkové podprsenky s rozšířeným pásem pod prsy či
střih bralette. Pro plnější tvary jsou naopak
módní plné košíčky s dostatečnou oporou,
popřípadě měkčí podprsenky bez výztuže
s kosticemi. Ty zajistí přirozený tvar i dostatečný komfort. Upouští se od dekorativních
pásů na podprsenkách a návrháři se zamě-

řují spíše na hravé průstřihy nad ňadry. Výstřih je dále ponechán čistý nanejvýš doplněn transparentní síťkou s aplikacemi či
krajkou.
V jarních a letních kolekcích budou časté také klasické nátělníky s žebrovanou strukturou nebo v hladkém provedení s krajkovým
lemováním. Objevují se zejména v praktickém bílém či tělovém provedení nebo v pastelových barvách.

Noční prádlo a domácí oblečení
Rozdíly mezi nočním prádlem a domácím oblečením jsou tuto sezonu velmi zřetelné. Zatímco pyžama a košilky jsou velmi svůdné,
smyslné a ženské, u domácího oblečení návrháři hleděli zejména na praktičnost a pohodlí. Kolekcím nočního prádla tak dominují
saténové noční košilky a tílka se šortkami
střiženými do pasu. Důležitým prvkem je decentní krajka, která lemuje ramínka a výstřih. Tuto sezonu bude trendy zejména ta
alenconská či chanatilly. V nabídce budou
ucelené sety doplněné ladícím župánkem.
Stále častěji se v kolekcích objevují teplákové
soupravy z výrazně strukturovaných vaflových či žebrovaných úpletů. Hlavní pozornost
má upoutat materiál, barevnost je tedy zcela
jemná a neutrální. Trendy jsou tlumené tóny
modré, bílá, béžová a šedá. Návrháři pracují
také s decentními vzory či minimalisticky
zpracovanými zvířecími motivy.

ALL THE COLORS
OF THE RAINBOW
Spodní a noční prádlo bude v letní sezoně hýřit velkou škálou barev. Ty jsou tak hezkým únikem od černa a šedi posledních měsíců. Prosazují se svůdné odstíny tyrkysové,
modré i fialové. Trendy budou také zářivé odstíny červené, oranžové či růžové, které se v kolekcích objevují také
v decentním pastelovém provedení. Velmi něžně působí
světle žlutá, mentolová zelená či broskvová.

Andres Sarda

Victorias
Secret
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FLORAL
PRINT
Květinové motivy jsou pro letní
měsíce typické, tuto sezonu však
budou výrazným trendem zejména látky s celoplošným florálním
potiskem. Uplatňují se decentní
vzory inspirované japonskými sakurami, rustikální drobné kvítky,
listy exotických monster i abstraktně laděné pestrobarevné
květiny. Z hlediska barevnosti dominují světlé modré a zelenkavé
tóny, broskvová a bledě růžová.
Mey

Naturana

Rösch

Chantelle

Victorias Secret

LOOK
AT THE WAIST
Pozornost se upírá na pas a zřetelné podtržení ženských křivek.
Návrháři volí střihy tak, aby vynikla ženská silueta a pas působil co
nejútleji. Velkým trendem jsou
šortky a kalhotky střižené do pasu, které vidíme nejčastěji ve zcela jednoduchém provedení bez
zdobení, popřípadě jsou doplněny
drobným krajkovým detailem. Oblíbené jsou také body, u kterých
návrháři za pomocí střihového řešení jasně zdůrazňují pas a snaží
se ho opticky zeštíhlit.

Etam

SPORTIF
MINIMALIST

Marie Jo

Zimmerli

Komfort je v mnoha kolekcích na
prvním místě. Jednoduché a čisté
střihy jsou zvoleny tak, aby byly jak
funkční, tak estetické. Velkou inspirací je
sportovní móda, která se promítá nejen do domácího oblečení, ale také do spodního prádla. Oblíbený je
bezešvý střih podprsenek bralette se širokými ramínky a klasické kalhotky či
střih boyshorts.

Marie Jo

NUDES
Hladké tělové spodní prádlo je
naprostým základem. Návrháři
ho pro tuto sezonu transformují
do svůdných modelů, které jsou
dekorovány něžnou krajkou, vzorovanou síťovinou a hravými průstřihy. Spolu s pudrovými a tělovými tóny se v kolekcích často
objevují akcenty zlaté a měděné,
které dodávají spodnímu prádlu
luxusní vyznění. Tělové barvy návrháři aplikují také na noční prádlo a domácí oblečení.

Missya

Vero Moda
Foto: Vogue.com a archiv firem
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Trendy plavek pro léto 2021

VÝRAZNÉ BARVY
A VZORY V HLAVNÍ ROLI
rhm Praha – Kolekce plavek pro léto 2021 přináší mnoho různých stylů a střihů. Na
jedné straně vidíme minimalistické, čisté modely oproštěné od výrazných ozdobných
prvků. Jednolité barevné plochy tak dávají vyniknout sofistikovaným střihům. Na straně
druhé stojí plavky, které jsou extravagantní z hlediska barevnosti i vzorů. Uplatňují
se klasické letní vzory, jako jsou pruhy či listy palem, stále častěji jsou však k vidění
i abstraktní obrazce.

Freya

V letní sezoně upoutá pozornost zejména
energická barevná paleta a hravé náměty.
Leopardí a zebří vzory, ananasy, tropické listy i paisley a etno motivy se tak představují
ve všech možných barvách. Plavky jsou dekorovány zejména prvky, které nepůsobí
příliš okázale. Módní jsou volány a kanýry, v kolekcích se setkáváme také
s třásněmi, které jsou inspirovány
technikou macramé. Patrný je vliv
sportovní módy, který se odráží
například na využívání potištěných pásů, které připomínají
pruženky na sportovních
podprsenkách.
Z materiálů jsou i nadále oblíbené Lyc-

ra a Lycra Xtra Life, které jsou odolné proti
oděru a i po dlouhodobém nošení jsou vlákna
bez poškození. Stále více výrobců plavek se
začíná soustředit také na využívání více udržitelných materiálů. Oblíbená je například
textilie Greenbay z polyamidových vláken,
která je vyrobena ze 100 % recyklovaných
materiálů. Důležité je, že má také kvalitní
funkční vlastnosti, kterými je dlouhodobé zachování tvaru či odolnost proti chloru a opalovacím krémům.
Stále větší oblibě se těší jednodílné plavky
s hravými průstřihy a odhalenými zády. U bikiny střihů si můžeme povšimnout hlubokých
výstřihů pro menší krytí, které tak umožňuje
lepší opálení.
Pozornost je v mnoha ohledech upřena na
ramínka, která jsou často velmi kreativně řešená. V kolekcích značek jsou aplikovány
zdvojené, křížové i široké varianty a často
jsou odrazem perfektního propojení funkčnosti a módy. Velký trend představují ladící
sety plavek. Ženy se tak mohou sladit se svojí kamarádkou, partnerem či s dětmi a celou
rodinou.

BOLD COLORS & PATTERNS
Výrazná barevnost a pestré vzory se inspirují rozmanitostí léta
a exotickými destinacemi. Oblíbené budou přísně geometrické
vzory, obrazce i abstraktní motivy inspirované květinami a zvířecími vzory. Z barev se uplatňují jasné tóny kobaltové modré
a tropické zelené, které jsou doplněny o neonové odstíny růžové a oranžové. Nejčastěji jsou kombinovány mezi sebou a vytváří tak výrazný, extravagantní kousek.
Sunflair

KEEP IT SIMPLE

Missya
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PrimaDonna

Minimalismus se přenáší z klasických oděvních kolekcí ke spodnímu prádlu i plavkám. Značky stále častěji sázejí na čisté střihy
v jednobarevném provedení. Absence výrazných dekorativních
prvků tak umožňuje upřít pozornost na materiál, který má často
jemnou, žebrovou strukturu. Návrháři ozvláštňují minimalistické
střihy drobnými kanýrky, zavazováním na mašli či draperii, která
vzniká při křížení jednotlivých dílů
podprsenek.
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BOND GIRL

Despi

Andres Sarda

Victorias Secret

Marie Jo

Rösch

Plavky jako z filmu o tajných
agentech. Trendy budou sofistikované, minimalisticky laděné
střihy, které upoutají pozornost
na první pohled. Jednodílné plávky mají rafinované průstřihy v oblasti břicha, boků a zad, bikiny
jsou naopak zdobené masivními
kovovými přezkami a třpytivými
kamínky. Dramatické barevné paletě dominují zejména tmavé tóny
modré, khaki zelené, měděné či
černé. Často bývají kombinovány
s decentní pudrovou.

SAILOR
Inspirace mořem, jachtami a námořníky bude v nadcházející letní
sezoně velmi patrná. Na barevné
paletě převládají různé odstíny
modré, které jsou kombinovány
zejména s bílou či červenou. Oblíbeným námětem jsou proužky,
které vidíme jak na celých plochách, tak jako decentní dekor
ve výstřihu a na lemu kalhotek.
Nádech luxusu plavkám dodávají
zlaté spony či průchodky.
Lidea

Ceceba
Vilebrequin

Wavebreaker

Mey

PÁNSKÉ PLAVKY

Dsquared

Kolekce pánských plavek nabízí širokou škálu střihů. Nejvíce
trendy jsou širší i úzké šortky s délkou do půlky stehen, do módy se navrací také klasický slipový střih plavek. Pozornost upoutá zejména široká barevná paleta doplněná o výrazné vzory.
Nejmódnější budou v nadcházející sezoně odstíny zelené, které
se objevují jak v tlumených khaki tónech doplněné o vojenský
maskovací vzor, tak v zářivém tyrkysovém či v neonovém provedení. Oblíbená bude také decentní pudrově růžová a béžová.
Jednobarevné modely jsou nahrazovány pestrobarevným vzorováním. Muži tak mohou volit mezi zvířecími motivy, u kterých
vítězí motivy moře či džungle. Protipólem jsou drobné nápisy,
loga a nášivky, ale také klasické geometrické vzory jako jsou
pruhy či kostky. Nejen u dámských plavek, ale také v pánských
plavkových kolekcích se objevují ladící sety pro otce a syna.
Foto: Vogue.com a archiv firem
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Trendy dámské módy pro léto 2021

ODHALENÁ KŮŽE
JAKO SOUČÁST OUTFITU
rhm Praha – Ačkoliv jsou oversized, androgynní siluety stále trendy, v letních měsících
uvidíme sílící vliv outfitů, které odhalují ženské křivky. Oděvy úzce obepínající siluetu se objevují napříč kolekcemi většiny slavných módních značek. Návrháři velmi sofistikovaně
kombinují vyzývavé a provokativní střihy, kdy jsou výsledkem velmi nápadné, ne však laciné
modely. V kolekcích je zachována také jistá forma minimalismu v podobě volby materiálů
a absence výrazných dekorativních prvků.

S příchodem letních měsíců návrháři odkládají nejen hřejivé materiály, ale také vrstvy
a přebytečný oděv. Se stále více narůstající
feministickou a emancipační náladou ve
společnosti se návrháři snaží poukázat na
to, že je nahota běžnou součástí našich životů. Ženy by se neměly bát odhalovat svou
kůži z obavy, že uslyší nemístné poznámky
nebo že budou obtěžovány. Součástí outfitů
se tak stávají korzety, podprsenky, odhalená
záda, extra krátké šortky a velké průstřihy
odhalující kůži.
Návrháři se všemi prvky pracují tak, aby provokovaly, ale zároveň nepůsobily lacině.
Vzkaz od návrhářů je jasný: ženy by se neměly bát obléct cokoliv, v čem se cítí sebevědomě a jistě. Ruku v ruce s vyzývavými střihy

jdou také nápadné materiály. Návrháři si oblíbili vzdušné materiály s řídkou vazbou, díky
kterým docílí efektu transparentnosti. Pozornost je v těchto případech upřena na čisté, minimalistické plochy bez výrazného dekorování. Stejně oblíbené jsou také krajky
s velkými grafickými a florálními motivy,
u kterých je nápadný zejména průhled na holou kůži. Velmi trendy jsou také síťoviny, které návrháři vrství nejen přes spodní prádlo,
ale také přes košile, trička či šaty.
Z hlediska barevnosti je nadcházející sezona velmi pestrá. Dominantní post zastávají
především teplé energické tóny v čele s červenou, broskvovou či žlutou. Růžová se
v kolekcích objevuje v nejrůznějších odstínech, tím nejoblíbenějším je takzvaná bubble gum růžová. Protipólem k výrazným tónům jsou zejména zemité odstíny béžové,
černá a bílá. Návrháři si pohrávají také se
strukturami, jako je plisé či výrazně žebrované úplety. K dosažení vlastní struktury na
hladkých plochách často využívají řasení za
pomoci všitých pruženek či vsunutých utahovacích šněrovadel.

BRAS & BRALETES
Velmi odvážným trendem jsou podprsenky, braletky a cropped
topy končící těsně pod prsy. Návrháři je přestávají skrývat
pod oblečení, a naopak z nich vytvářejí hlavní prvek outfit.
Podprsenky se v kolekcích často objevují v ladícím setu
s kalhotami, šortkami či sukněmi. Velmi často jsou pak
podprsenky a mini topy kombinovány spolu s elegantními kalhotovými kostýmky, kde je však jejich barevnost i materiál zvolen tak, aby vytvářel nápadný kontrast k elegantním oblekovinám.

Sachin & Babi
Alessandra Rich

Joop!
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BLACK & WHITE
EVERGREEN
Minimalistická barevná paleta je
stále in, tomu nasvědčuje také
návrat klasických černo-bílých modelů. Jednoduchá barevnost je
podpořena čistými, nadčasovými
střihy. U outfitů dochází buď ke
kombinaci čistě černých a bílých
kousků anebo jsou obě barvy propojeny v rámci jednoho oděvu.
Barevnou čistotu návrháři často
umocňují aplikací jednoduchých
grafických vzorů či safari motivů.
Vanzetti

Mavi

Cellbes

Basler

Temperly London

SUMMER
STRIPES
V kolekcích se setkáváme s pruhy
různých hustot, barev i velikostí.
Hravě působí celopruhované outfity, kde geometrické vzory představují ústřední prvek. Oblíbené jsou
klasické námořnické modro-bílé
pruhy, decentní košilové šaty
s tenkými proužky, ale také propojení energických barev. V kolekcích jsou často využívány látky,
které jsou dekorovány pajetkami
či výšivkami, které vytvářejí zajímavé, pruhované efekty.
Alice Olivia

CUT OUTS

Brandon Maxwell

Dries Van Noten

Jedním z nejvýraznějších trendů jsou odhalená záda či průstřihy odhalující pokožku.
Návrháři se snaží provokativně odhalit části
těla těsně pod prsy a na bocích, zbytek outfitu
je pak dotvořen tak, aby nebylo odhaleno
příliš mnoho a model nepůsobil vulgárně. Střídmější variantou
jsou průstřihy na rukávech a nohavicích. Ty
jsou navíc často podpořeny šněrovadly,
která pomohou zřasit látku a opticky zviditelní holou kůži.

FLORAL
FANTASY
Toto léto budou trendy zejména
étericky laděné květinové vzory,
které evokují víly a pohádkový les.
V kolekcích zaujmou nejen vzdušné šaty a halenky z transparentních šifonů a organz, ale také kalhotové komplety z hedvábného
saténu. Pro něžnější efekt jsou
doplněny kanýry a volány. Důležitou součástí je také výrazný styling v podobě neobvyklých doplňků. Outfity jsou doladěny mašlemi ve vlasech, květinovými čelenkami i masivními šperky.

Ilse
Jacobsen

LeComte

Brock Collection
Foto: Vogue.com a archiv firem
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Trendy pánské módy pro léto 2021

STYLOVÁ I BAREVNÁ
ROZMANITOST
rhm Praha – Letní sezona přináší stylově velmi různorodé kolekce – od mladistvé plážové
módy, přes minimalistické městské outfity inspirované sportovní a pracovní módou až po
obleky se špetkou retro nádechu. Oděvním kolekcím dominuje především neutrální a zemitá barevná paleta, která je ozvláštněna grafickými vzory a exotickými florální motivy.

Návrháři do módních kolekcí adaptují kousky
a prvky, které silně připomínají pracovní
oděv. Stále častěji jsou do pánských šatníků
začleněny například vesty či overaly. Oblíbené je využití výrazných funkčních prvků, zejména pak kapes. Maxi nabíranými kapsy
jsou doplněny nejen kalhoty a vesty, ale také
pláště a bundy z lehkých materiálů. Opět budou velmi trendy sportovní bundy bomber,
u kterých si návrháři pohráli jak se samotnými střihy, tak materiály.
Barevná paleta je velmi rozmanitá a nabízí
kolekce v zemitých, neutrálních tónech, jako
jsou odstíny béžové, khaki či šedé. Oblíbené
jsou také minimalistické celo bílé outfity, ke
kterým jsou protipólem výrazně barevné kousky v odstínech Kleinovo modré či elektrizující zelené. Letní kolekce nabídnou také celou
škálu potisků. Vidíme tradiční grafické vzory

Blend He

BERMUDA SHORTS
Takzvané bermudy neboli šortky sahající svou
délkou lehce nad kolena jsou jedním ze základních kousků nadcházející sezony. Návrháři je do
svých kolekcí zapracovali v nejrůznějších střizích, barevných provedeních i vzorech. Sofistikovanou, trendy variantu představuje ladící set
šortek se sakem či letní bundou. Pestrá je nabídka také z hlediska materiálů, vedle klasického provedení z bavlny se objevují například modely ze lnu či denimu.

Hanro
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v podobě pruhů či kostek, ale také více odvážné exotické florální motivy, mezi kterými
nalezneme nejen palmy, ale také například
olivovníky. Některé značky začlenily do kolekcí retro květinové potisky, které jsou inspirované v módě 70. let a také pestrobarevnou
batiku, který se vyjímá na teplákových soupravách a setech.

Desoto

Zahraniční trendy
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Tom Tailor

Casual Friday

Windsor

Haka

MODERN SAILOR
V kolekcích mnoha značek se objevily prvky inspirované námořníky a oceánem. Outfity typické pro přímořské destinace přinesou do pánských šatníků špetku nedbalé elegance. Převládá
světlá barevná paleta v čele s čistě bílou a odstíny krémové či
slonovinové kosti. Základem budou bretaňská trička nejen
v klasické modrobílé barvě, ale také například v červeném či
žlutém provedení. Nechybí ani klasické bílé svetry s výstřihem
do tvaru V, který je dekorován modrými pruhy. Drobným, avšak
efektním doplňkem jsou vzorované šátky, které jsou po vzoru
námořníků vázány kolem krku.

Brunello Cucinelli
Desoto

Dstrezzed

Urban Classics

GREENERY
Jednou z nejvíce trendy barev jarní a letní sezony je
zelená, která se v kolekcích uplatňuje ve všech odstínech a na všech kouscích. Ty jsou mezi sebou
kombinovány a vytváří velmi decentní barevné gradace. Na obleky a saka návrháři volí zejména tlumené mentolové a olivové tóny i barvu xanadu. Jednobarevným košilovým bundám, parkám a trenčkotům
naopak vévodí khaki a další odstíny vojenské zelené.
Osvěžující spojení představuje kombinace zelených tónů s florálními motivy džungle, zejména s palmami,
monsterami a diefenbachiemi. Potisky jsou pak aplikovány na klasické letní košile s krátkým rukávem.

Foto: Vogue.com a archiv firem
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Trendy textilní galanterie pro jaro a léto 2022

OPTIMISMUS KOMUNIKUJE
SKRZ PESTRÉ BARVY
rhm Praha – Nejen oděvní průmysl, ale také ten textilní prošel vlivem pandemie zásadní proměnou. Globální trh s textiliemi
i mnoho světoznámých veletrhů, které
každoročně představují trendy na nadcházející sezony, se musely situaci co nejrychleji přizpůsobit. Některé veletrhy značně
omezily program, jiné se zcela přeorientovaly na internetové prostředí. Hlavním cílem všech organizátorů bylo, aby byl přístup pro nákupčí módních firem co nejsnazší a aby se současná situace odrazila
na plánovaných oděvních kolekcích co
možná nejméně.

Aktuální situace není pro textilní a oděvní průmysl snadná, veletrhy přinášející trendy v textilní galanterii však našly způsob, jak i přes nesnáze zajistit hladký průběh celého výrobního
cyklu. Francouzský Premiere Vision, italský veletrh Milano Unica a německý Munich Farbric
Start se zcela přeorientovaly na online prostředí a za pomoci webinářů a katalogů představily jak trendy, tak nabídku výrobců. Na-

opak na TexWorldu byly prezentovány nejnovější kolekce tradiční formou, avšak s přísnými hygienickými opatřeními.
Italský veletrh Milano Unica se rozhodl vzdát
poctu dotyku, který se tak stal leitmotivem
trendů pro jaro a léto 2022. Dotyk má podle
uměleckého ředitele festivalu, Stefana Faddy,
hned dva proudy. Tím prvním je snaha porozumět materiálům prostřednictvím hmatu a pochopit tak jejich důmyslného zpracování, pracovní techniky a výrobní tradice. Druhý pak
skrývá jistou symboliku, kde je dotyk po celém
roce omezeného fyzického kontaktu žádaněj-

ší, než byl kdykoliv předtím. Motiv dotyku pak
prostupuje třemi hlavními trendy, kterými jsou
příroda, město a digitálno. Trend příroda
představuje malebný uklidňující svět plný větví,
okvětních lístků, mikro květů a dalších botanických elementů. Motivy přírody jsou zpracovány velmi citlivě, důležitý je zejména přesah do
3D. Trend město se vyznačuje výraznými svislými čarami, které symbolizují mrakodrapy
a evokují městské panorama. U posledního
trendu, digitálna, jsou využity ikonické historické designy či grafiky a díky grafickému zpracování získávají nový, minimalistický výraz.

TEXTILIE A USNĚ
Kolekce oděvních textilií a usní pro rok 2022 jsou charakteristické
zejména výrazným vzorováním a celoplošnými potisky. Designéři
uplatňují nejen osvěžující přírodní motivy, ale také surrealistická vyobrazení či batikování. Dominují pozitivně laděné teplé tóny růžové, lila
a oranžové, které jsou umocněny metalickou povrchovou úpravou
a holografickými efekty. Nápadné jsou také na omak výrazné textury
a perforování, díky kterým vzniká poutavá optická hra s objemy. Protipólem je návrat k lidovému způsobu života, který se odráží především
v zemité barevné paletě plné béžových, pískových a zelených tónů.
Na textiliích i na usni designéři vytváří rustikální vzhled za pomoci decentních pruhů, kostek či ošoupaného/sepraného efektu. Jistá surovost se přenáší z vizuální stránky také do hmatové. U usní je trendy
nubuk v pastelových barvách, u textilií designéři pracují s výraznými
vazbami a inspirují se například v technice macramé.
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KNOFLÍKY
Knoflíky zastávají roli šperku. Funkčnost ustupuje do pozadí a designéři
dávají přednost extravagantním tvarům a výrazným strukturám. Vidíme
knoflíky, u kterých je kladen důraz zejména na zdobení. Díky pajetkám,
kamínkům a drahokamům vznikají objekty, které silně evokují brože. Luxusní vzhled získávají knoflíky také díky holografickým, metalickým či perleťovým povrchovým úpravám. Designéři experimentovali také u tvarových řešení. Velmi přírodním dojmem působí nepravidelně tvarované
knoflíky z mušlí či keramiky, které jsou podpořeny surovým, nerovným
povrchem. Protipólem je hra s objemem a snaha o co největší plasticitu. Designéři představili nejen abstraktní tvary, ale také knoflíky vyobrazující konkrétní přírodní objekty. Výrazné, trojrozměrné plastiky inspirované květinami a listy vidíme v nejrůznějších velikostech a barevných provedeních. Výjimkou nejsou ani knoflíky, které jsou napůl či zcela transparentní. Florální motivy se vedle tvarů promítají také do potisku. Časté
jsou malované květinové vzory na hladkém, jednobarevném povrchu.

ZDRHOVALA, KOVOVÉ
A PLASTOVÉ KOMPONENTY
Veškeré kovové i plastové komponenty přestávají zastávat pouze funkční
úlohu a stávají se důležitým prvek, který ladí s celkovým designem outfitu.
Zdrhovadla nabízí široký výběr nejen z hlediska barevnosti, ale také tvarů. Oblíbené jsou zdrhovadla doplněné o grafické vzory, jako jsou pruhy či kostky. Prosazují se výrazné barvy, místy až fluorescentní akcenty, které jsou aplikovány v celých plochách, popřípadě vytváří
efekt batiky a abstraktní malby. Designéři experimentují jak s formou jezdců, tak s tvarem samotných zdrhovadel. Trendy budou masivní plastové i kovové přezky a řetězy, které se často objevují jak v pastelových, tak křiklavých barvách. Zajímavým dekorativním prvkem jsou velké spínací špendlíky, které nahrazují brože. Doplněny jsou kamínkovým
dekorem, korálky a drobnými řetízky.
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KRAJKY, STUHY, APLIKACE A VÝŠIVKY
Sezona jaro/léto 2022 přinese celou škálu krajek. Tradiční celoplošné guipýrské a Chantilly
krajky jsou doplněny minimalistickou madeirou či recyklovanou krajkou s přísně geometrickým
vzorem. Zajímavým prvkem je vsazování jasných obrazců do krajky. Florální motivy jsou nahrazovány a někteří výrobci tak do krajky zakomponovali například piktogram pro recyklaci. Krajky
a síťoviny jsou aplikovány také například na stuhy, šňůrky a šněrovadla. Florální vyobrazení dominují
nejen krajkám, ale také aplikacím a výšivkám. Designéři se snaží docílit zejména 3D efektu a díky kombinaci různých technik vytvářejí nápadné, plastické detaily. Oblíbené jsou kontrastní pajetkové dekory
na síťovinách i propojení kamínků s masivnějšími kovovými korálky a cvočky. Sofistikovanou variantu naopak představují něžné výšivky, které jsou tón v tónu s podkladovou látkou. Často se v nabídce výrobců objevují stuhy z přírodních materiálů, které působí velmi surově a neopracovaně. Protipólem jsou éterické transparentní stuhy z organzy či síťoviny, které jsou doplněné decentním prošívání či
lemování kontrastní nití. Na rypsových stuhách a pruženkách se uplatňují pestrobarevné potisky, loga a geometrickými motivy. Vidíme také florální vyobrazení, které inspirované severským folklorem a africkými etno vzory.

ETIKETY A PACKAGING
U textilních etiket a označování oděvů i nadále převládá trend přírodních materiálů. Především společnosti, které vytváří své kolekce z udržitelných či recyklovaných materiálů mají k dispozici širokou nabídku etiket. Často pak ze stejného materiálu, který je využit při tvorbě jejich
kolekcí. Nejen materiály, ale také samotný design balení a etiket odkazuje k přírodě. Dominují zejména neutrální béžovo hnědé tóny.
Trendem v packaging budou také informativní letáčky a visačky,
které zákazníkům poskytují bližší informace nejen o složení, ale stále častěji také o průběhu výroby, technologických postupech či recyklaci. Mnoho designérů povyšuje etikety a označování výrobků se snahou
zakomponovat je do samotného designu. Barevné, nápadné cedulky jsou
tak žádanou součástí, která zákazníky zaujme.

Foto z veletrhů TexWorld, Premi re Vision, Munich Fabric Start a Milano Unica
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Emblémy Flexxline®

NEJEN NA SPORTOVNÍ
OBLEČENÍ
Bystřice nad Pernštejnem – Stylová móda,
sportovní dresy či funkční oblečení... Všude tam se hojně používají loga či nápisy.
Nejen jako ozdoba, ale také jako designový
prvek, který ukazuje na kvalitu oděvu nebo
na jeho originalitu. Tam kde končí možnosti jednoduchého potisku či složitého vyšívání, hrají prim pevné, pružné a odolné emblémy technologie Flexxline®. Znáte je?

Přání zákazníků, kteří hledají ideální aplikaci
na textil, jsou většinou shodná. Chtějí, aby jejich emblémy hezky vypadaly, ladily s textilem
a dobře na něm držely. Stejně důležitá je také zdravotní nezávadnost při styku s pokožkou. Emblémy Flexxline® tyto požadavky splňují a mají několik výhod, které z nich dělají
špičku na trhu. Polyurethanový materiál, ze
kterého jsou vyrobeny, umožňuje na povrchu
vytvořit jakoukoli strukturu a zároveň zajišťuje dle normy ISO ISO 105-C05 stálobarevnost při každodenním náročném používání
textilu a jeho pravidelném praní v pračce.
Další výhodou je možnost vyrobit emblém
podle jakéhokoli návrhu klienta. Oproti klasickému přímému tisku nebo nášivkám a výšivkám je výhodou Flexxline® emblému jeho 3D
struktura s možností reliéfního ztvárnění.
Velice široká je také škála barev, a to včetně
stříbrně lesklé a chromově lesklé.

Nepřekážejí v pohybu
Emblémy Flexxline® se skvěle hodí na dresy
a další sportovní oblečení. Jsou totiž měkké
a pružné, takže v pohybu nepřekážejí a neškrábou, jak tomu někdy bývá u některých
druhů výšivek. Zároveň snesou velmi drsné
zacházení, typické u kolektivních sportů jako
je hokej či ragby. Co všechno se dá pomocí
technologie Flexxline® vyrobit skvěle ukazují
emblémy vyrobené pro fotbalovou sportovní
školu FSG v německém Grünwaldu, kde nyní
trénuje kolem 160 mladých talentů od 4 do
15 let a jejichž dresy zdobí právě emblémy
Flexxline®. V České republice pak tyto emblémy zdobí dresy fotbalových klubů Zbrojovky
Brno a Sigmy Olomouc.

Sportovní oblečení však není zdaleka jediným
typem textilu, pro který jsou emblémy, vyráběné firmou Rathgeber, vhodné. Aplikovat
se dají téměř na cokoli od firemních triček
přes elastické legíny až po pracovní oděv. Že
emblémy musí vydržet extrémní podmínky
dokazuje též využití na hasičských zásahových oblecích od firmy Deva F-M. Při výběru
vhodného značení padla volba na právě na
Flexxline®, který splňuje normu tepelné odolnosti ISO 17493:2016. To znamená, že při
vystavení teplotě 180 °C po dobu pěti minut
se nesmí vznítit, tavit ani oddělit od tkaniny.
Další požadavky jsou pak samozřejmě již zmíněná stabilita při praní a sušení. Zásahové
obleky jsou navíc vyrobeny ze tkaniny s fluorcarbonovou úpravou, kladoucí vysoké nároky
na přilnavost.

Dva druhy aplikace
Právě požadavek na přilnavost emblému, který musí na textilu spolehlivě držet, je natolik
zásadní, že Flexxline® umožňuje dva druhy aplikace na povrch. Prvním je hotmelt lepidlo,
které je na spodní straně emblému. Aplikace
probíhá za působení tepla a tlaku, vyvinutých
tepelným lisem. Lepit začne až ve chvíli, kdy
se emblém nahřeje na 130–140 °C. Pak se

lepidlo roztaví a lis emblém k povrchu textilu
přitlačí a zalisuje. Důležitá je zde správně zvolená doba, po kterou aplikace probíhá. Druhou možností je použít Flexxline® v samolepicí
formě. Ta je vhodná především pro plastické
a velice jemné nápisy. Tato možnost pak neomezuje použití emblémů Flexxline® jen na
textil, ale třeba i na nábytek či luxusní prémiové obaly alkoholu a kosmetiky.
Další zajímavou a ve světě unikátní možností
emblémů Flexxline® je jejich kombinace s digitální technologií NFC prostřednictvím zabudovaného čipu. Do něho lze nahrát například
odkaz na webové stránky, video s ukázkou
používání výrobku známou osobností, instruktážní manuál o údržbě produktu, článek
s tipy na cvičení a podobně. Koncový zákazník si pak jen vezme telefon, přiloží ho k emblému Flexxline® a tyto informace se mu objeví na displeji. Další možností je použít Flexxline® jako jistou pečeť kvality. Zákazník si pomocí mobilu snadno ověří, že daný produkt
je originál.
Pokud tedy hledáte pružný, odolný a skvěle
vypadající emblém, tak Flexxline® vyráběný
firmou Rathgeber v České republice je zárukou kvality zpracování i následné životnosti.
Foto: archiv Rathgeber
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Představujeme designéry

DANIELA KYTLICOVÁ
Liberec – Pokračujeme v našem seriálu, ve kterém představujeme návrháře a designéry
z České republiky i ze zahraničí. Tentokrát vám přestavujeme módní návrhářku Danielu
Kytlicovou, která žije a tvoří v Liberci pod značkou Negliže.

Jak jste se dostala ke své profesi módní
návrhářky?
K šití mě vždy vedla moje maminka, a když
jsem se rozmýšlela, jakým profesním směrem se vydám, měla jsem jasno a výběr mojí
školy tomu odpovídal: Šla jsem studovat
Střední školu designu a módy v Prostějově
a po ní jsem pokračovala na vysokou školu
do Liberce.
Čím se ve své tvorbě zabýváte?
Tvořím krajkové spodní prádlo pro ženy. To
se mi vždy líbilo, ale bylo velmi obtížné sehnat takové, které by vyhovovalo mým potřebám, jako je určitý komfort a pohodlí, ale zároveň i elegance a půvab. Sportovní spodní
prádlo by tyto nároky sice splňovalo, ale měla jsem pocit, že jeho vzhled mi ubírá na ženskosti a atraktivitě. Krajkové spodní prádlo,
které je k dostání v obchodech, mi nikdy nesedělo. Buď nebylo dostatečně elastické
a na některých místech se nepříjemně zařezávalo, nebo naopak trojúhelníkové košíčky
byly příliš malé. Vystudovala jsem konstrukci
oděvu, tak jsem se rozhodla vytvořit si podprsenku, která bude splňovat veškeré mé
nároky a bude konstrukčně i materiálově
funkční. Když jsem si ji ušila, sbírala jsem
kladné ohlasy a začala ji šít i pro své okolí.
Postupem času jsem začala sbírat zpětnou
vazbu i od jiných žen a podprsenku jsem dále
vylepšovala.

svým partnerkám. Jelikož nabízím velký velikostní rozsah, mají velkou šanci vybrat své
vyvolené padnoucí velikost, i když se ve velikostech dámských podprsenek nevyznají.
Co obsahuje vaše tvorba?
Stěžejním prvkem při tvorbě mého prádla je
správná konstrukce střihu. Každé ženské tělo je unikát, proto se velmi často stává, že
i v široké škále konfekčních velikostí stále nenajdou ženy padnoucí podprsenky. Rozhodla
jsem nevytvářet prádlo dle tabulek, ale naopak vytvořit takové prádlo, které má velký
velikostní rozsah a může tak padnout více ženám, proto na svém e-shopu aktuálně nabízím z konfekčních velikostí pouze A, B, C, D.
Stačí znát velikost košíčků a díky elasticitě
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Co charakterizuje vaši tvorbu?
Především komfort. Snažím se vytvořit minimalistické prádlo, které nebude obsahovat
vycpávky, kostice, ani zapínání, ale udrží si
svoji ženskost a půvab. Nejčastěji pracuji
s elastickou krajkou. Nejdůležitějším prvkem,
který spojuje většinu mnou použitých materiálů, je jejich elasticita, protože díky tomu se
prádlo může přizpůsobit jedinečnosti každého těla. Asi není materiál, který bych hned
zavrhla. Většinu limitovaných edicí vymýšlím
právě na základě materiálu, který náhodně
objevím. A pokud je materiál příjemný na dotek, tak je to pro mě nová výzva, abych vymyslela, jak ho zpracovat.
Který váš model byl nejvíce pracný?
Asi nejnáročnější byl vánoční set, kdy pro mě
největší výzvou bylo zkombinovat pružnost
prádla se saténovou stuhou, která je velmi
pevná tak, aby si prádlo pořád zachovalo
vlastnost velkého velikostního rozsahu.
Kde získáváte inspiraci pro svoji tvorbu?

Komu je určená vaše tvorba?
Pro všechny ženy, které se rády rozmazlují,
jsou to ženy mladšího i staršího věku. Mými
zákazníky jsou i muži, kteří prádlo objednávají

použitého materiálu se prádlo jednoduše přizpůsobí.
Aktuálně mám v nabídce Basic kolekci, která
obsahuje prádlo vhodné pro každodenní nošení. Jde o pět typů braletek, které mají své
konstrukční výhody pro nejrůznější druhy postavy. A také základní typy kalhotek. Dále vytvářím tzv. Limitované edice, kdy jde jen
o pár kusů, a to například o svatební a vánoční set nebo hedvábný overal, noční košilku apod.

Foto: archiv Negliže

Hlavně ze svých vlastních potřeb nebo z nápadů kamarádek. Ale v poslední době jsem
dostala i pár nápadů od klientek, což mě velmi těší. Protože značka Negliže má být
především o tom, že díky každému feedbacku mám možnost být lepší a lepší.
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Co vás nejvíce baví na vaší práci?
Nejvíce mě baví vymýšlet nové věci a následně je realizovat. Samozřejmě kladná zpětná
vazba je také mojí velkou motivací. Nejnáročnější je udržovat si takové zásoby materiálu,
abych mohla vše z nabídky realizovat.
Roste v očích žen důležitost kvalitního
prádla?
Vnímám, že všeobecně hodně lidí začíná uvažovat nad tím, že raději koupí kvalitnější oblečení. Já osobně se řídím pravidlem „Cost Per
Wear“, kdy jde o cenu oblečení rozpočítané
do jeho četnosti nošení.
Mají vaše zákaznice jasnou představu, co
chtějí?
Na e-shopu nabízím i službu „Na zakázku“.
Jde pouze o poptávkový formulář, kdy potřebuji vědět základní informace a na základě
těch mohu vytvořit něco dle představy klientky/klienta nebo případně konzultovat vhodnost prádla, které na e-shopu nabízím, kdy
prádlo připravím přesně dle potřeb.
Kde a jakým způsobem prezentujete a prodáváte své výrobky?
Tvorbu prezentuji především na svém e-shopu a sociálních sítích a několikrát ročně na
designových veletrzích, když se uskutečňují.
Celoročně ji prodávám pouze ve svém internetovém obchodu. Na designových veletrzích
je možné si ji také vyzkoušet i zakoupit.
Vnímáte rozdíl mezi požadavky zákaznic
různého věku?

jekt Negliže odborníci. A také celá příprava na startup mi pomohla ujasnit si cíle
značky a ekonomické faktory, se kterými
jsem jako designér do té doby neuměla
pracovat.
Dokážete si představit spolupráci s maloobchody, průmyslovými výrobci apod.
v Česku?
Ráda bych v budoucnu spolupracovala s designovými obchody, které sdružují české designéry.
Jakou dosavadní spolupráci s kým považujete za nejzajímavější?
Nedávno jsem spolupracovala s akademií
Holky z marketingu, kdy v rámci workshopů
mi navrhovaly marketingové strategie, jak
prádlo prodávat online (v dnešní těžké době).
Prádlo je ten typ sortimentu, který si přes
web lidé moc nekupují, proto vytvořit fungující kampaně byla i pro ně nová výzva a pro
mě také.
Jaké máte plány do blízké budoucnosti?
Když se pandemická situace zlepší, ráda se
s vámi a vašimi čtenářkami a čtenáři osobně
uvidím na Design days Reichenberg v Liberci, ale i na dalších designových veletrzích.
Módní přehlídku zatím neplánuji, ale pokud
by nějaká nabídka přišla, jsem otevřená komunikaci.
Jak vidíte budoucnost své tvorby?

Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?

Cílem je vytvořit produkty, které udělají svět
mých zákaznic krásnější. Protože, i když
většinu času spodní prádlo není vidět, může své nositelce udělat hezký den. Jediné,
čeho bych se chtěla v Negliže držet, je postup výroby prádla. Nechci mít několik set
kusů skladem, ale chci, aby se každý kus
zhotovil až ve chvíli, kdy bude mít svoji majitelku. Toto je jeden z principů slow fashion,
který by dle mého názoru mohlo praktikovat více brandů.

První místo ve startupu Technické univerzity v Liberci, kdy hodnotili komplexně pro-

Děkuji za rozhovor:
Sandra Friebová

Minimální, jde spíše o rozdíly, kdy ženy mladšího věku rády experimentují, proto si častěji
objednávají spíše limitovanou edici, zatímco
starší ženy vsadí raději na klasiku z basic kolekce.

Foto: Tomáš Karlík

Foto: Tomáš Karlík

Foto: Jakub Malinovský
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Daniela Kytlicová
Módní návrhářka Daniela Kytlicová
(nar. 1994 v Přerově) tvoří pod svojí
značkou Negliže od konce roku 2018.
Vystudovala Střední školu designu
a módy v Prostějově a Technickou univerzitu v Liberci, obor Environmentální
design. Značka Negliže je sortiment
spodního prádla, které je pohodlné,
ale současně zachová ženskost a půvab ženy. Vyznačuje se propracovanou
konstrukcí střihu spodního prádla a je
určená všem ženám, které se rády
rozmazluji bez ohledu na svůj věk. Výrobky značky Negliže nejsou vytvářeny
podle velikostních tabulek, ale naopak
mají veliký velikostní rozsah, aby mohlo
padnout více ženám. Stačí znát velikost košíčků a díky elasticitě použitého
materiálu se prádlo snadno přizpůsobí
dané postavě ženy.
Designérka Kytlicová se snaží preferovat české výrobce, ale údajně není
snadné sehnat českého výrobce elastické krajky nebo saténové pruženky.
Aktuálně některé komponenty odebírá
z Německa nebo Polska. Na módním
průmyslu má Daniela ráda, že je to určitý způsob sebevyjádření, ale vadí jí
nadbytečná výroba oblečení, které i jako nové končí na skládkách.
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Osobnost roku 2020: Ing. Ludmila Hálkovová

STÁLE VĚŘÍM, ŽE SE
VYNOŘÍ NOVÍ NEHEROVÉ...
Titul Osobnost roku 2020 z textilní a oděvní branže získala Ing. Ludmila Hálkovová (75),
dlouholetá pracovnice sekretariátu Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
(ATOK) České republiky. Ocenění jí v únoru letošního roku udělila porota, složená ze zástupců České obuvnické a kožedělné asociace ze Zlína, Veletrhů Brno a.s., ATOK a odborného časopisu Svět textilu & obuvi.

Jak jste se – jako absolventka VŠE se
specializací na zahraniční obchod – dostala do Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu?
Trvalo to poměrně dlouho. Po patnácti letech práce v reklamní agentuře Rapid jsem
dostala nabídku pracovat v tiskovém odboru
tehdejšího Ministerstva průmyslu ČR. Do jeho kompetence patřilo, mimo jiné, také odvětví textilního a oděvního průmyslu, obuvnický a kožedělný průmysl. Zde jsem pracovala
osm let a získala poměrně slušný přehled
o dění a vývoji v odvětvích, které tento rezort
řídil a navázala také osobní kontakty. Nicméně můj profesní život se pak ubíral jinými
cestami. V devadesátých letech jsem se zabývala vydáváním cizojazyčných specializovaných časopisů zaměřených na podporu našeho exportu a v jejich závěru jsem pracovala v týmu, který připravoval naši expozici na
světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru.
V průběhu příprav došlo k personální výměně vedení a tím i ke změně celkové koncepce, která se mi nelíbila a tak jsem se rozhodla pro změnu prostředí.
Měla jsem štěstí. V té době hledali v ATOK
pracovníka, který by se věnoval mezinárodním kontaktům, propagaci odvětví (zejména
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výstavní a veletržní činnost, publicistická činnost apod.) a byl schopen zapojit se do realizace chystaných evropských projektů. A tak
jsem v únoru 2000 nastoupila do pracovního poměru.

norodých zájmů byla celá řada. Navíc se na
náš trh a trhy okolních zemí začala drát
asijská konkurence s levným zbožím, jehož
cena nemohla v žádném případě pokrýt výrobní náklady. A sortiment našich firem,
který byl v podstatě stejný, tomu nemohl
konkurovat. Všichni si jistě vzpomeneme na
asijské tržnice, které byly téměř v každém
českém městě. Nikdo se nezajímal o to,
v jakých podmínkách bylo toto zboží vyrobeno. Hlavně, že bylo levné. Každý evropský
podnik však musel dodržovat přísná pravidla ochrany životního prostředí, omezení dětské práce, nepoužívání některých chemických látek při výrobě (program EU REACH)
a další normy, zatímco nic z toho neplatilo
pro mimoevropské výrobce. To vše se tolerovalo ve jménu tzv. volného trhu.
Zklamaly mě nefér podmínky pro dovoz tohoto zboží, které v podstatě platily v celé Evropské unii a nebylo proti nim dovolání. Zasáhlo
to oděvní a textilní průmysl zejména ve východní a jižní Evropě. Vyspělé evropské země
už přesunuly výrobu právě hlavně do Asie,
kde jsou výrobní náklady nižší. Ještě nelze
opomenout rozpad našich tradičních zahraničních trhů a Centrotexu, který do té doby
zajišťoval centrálně vývoz našeho textilu
a oděvů. Dnes si myslím, že jsme nikdo
úplně netušil, jak tento proces bude ve skutečnosti probíhat, kam bude směrovat. Nedovedli jsme si představit, že zaniknou tak
velké firmy jako Textilana, Seba, OP Prostějov a další. Na druhou stranu nás to přimělo
k postupné restrukturalizaci výroby směrem
k technickému textilu, technickým specialitám, nanotechnologiím apod. což je jistě
perspektivní trend výrob s vyšší přidanou

Za 20 let v ATOKu jste v textilním a oděvním průmyslu zažila vlny privatizací, zánik
mnoha tradičních firem i vznik nových.
Jak dnes zpětně hodnotíte tu dobu?
Proces privatizace probíhal postupně, podle známých pravidel. Napřed došlo k vrácení řady podniků původním majitelům v rámci
restitucí. Šlo vesměs o menší provozy, ale
tím došlo už k určitému narušení dosavadních zaběhlých vzájemných výrobních řetězců. Někdo získaný majetek prodal, další měl
jiné představy o jeho využití. Ale v zásadě se
ještě udržely existující firmy sdružené ve velkých výrobně hospodářských jednotkách
členěných podle technologie zpracování např. Bavlnářský, Vlnařský, Lnářský, Pletařský,
Oděvní průmysl a další. Jejich rozpad mnohdy urychlil také vstup finančních a investičních fondů, které ne vždy měly zájem o pokračování a rozvoj výroby, ale spíše o spekulaci se získaným majetkem. Privatizace
u nás neprobíhala ve vzduchoprázdnu a růz-

ATOK ji zavedl i do města módy – Paříže
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hodnotou. Máme v tomto směru dobré jméno a dlouholetou tradici.
Jak moc se změnila práce ATOKu během
těch 20 let?
Základní záměry, na jejichž základě ATOK
právě před 30. lety vznikl, se v podstatě nezměnily. Naši podnikatelé rychle pochopili, že
mohou obstát v nových podmínkách jedině
budou-li prosazovat své zájmy společně, a to
jak doma, tak především v zahraničí. Marná
sláva: „V jednotě je síla“. Potvrdila nám to
i zkušenost našich zahraničních partnerů.
Ve světě se jednotlivým firmám a jejich problémům nikdo individuálně věnovat nebude.
Není to ani technicky možné. Konkurence je
veliká a každý se chce prosadit, takže nezbývá nic jiného, než se sdružit.
Agenda ATOK se přizpůsobuje měnícím se
podmínkám, požadavkům a potřebám svých
členských firem. Jednou převažují otázky
související se sociální politikou, zahraničně –
obchodní činností (cla, tarify), připomínkováním norem EU, které zasahují do našeho odvětví, využíváním podpor a zapojení členů do
projektů MZV PROPED (ekonomická diplomacie) a MPO – CzechTrade týkající se účasti na výstavách a veletrzích v zahraničí, organizací podnikatelských misí, navazování přímých obchodních vztahů se zahraničními
partnery a poskytováním dalších služeb.
Co vám práce v ATOKu dala? A co vzala?
Měla jsem štěstí na zajímavou práci a výborné kolegy a kolegyně! To byl jeden z největších
přínosů. Seznámila jsem se s řadou velmi zajímavých lidí ať již u nás nebo v zahraničí. Další velký přínos...? Já si vlastně nemám na co
stěžovat.
Stýkala jste se s partnery z podobných
asociací ze zahraničí, Jak se změnil jejich
přístup k tuzemským firmám?
Samozřejmě, bez toho bychom se nesjednotili. Jak v úrovni práce, tak v součinnosti na

Setkání v Brně při veletrhu STYL a KABO (zleva): Jiří Česal, výkonný
ředitel ATOK, Gabriela Císařová, ředitelka projektu STYL a KABO,
Ludmila Hálkovová a Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhů Brno
prvních evropských projektech, které jsme
začali intenzivně realizovat po našem vstupu
do EU. Abych byla upřímná, tak jsem navázala na předchozí kontakty, které měl ATOK již
v průběhu 90. let minulého století. V té době
spolupracoval především s celoevropskou
asociací EURATEX, která stále sdružuje evropské a turecké výrobce textilu a oděvů.
Prosazuje jejich zájmy ve vztahu k orgánům
EU, realizuje projekty EU zaměřené na vědu
a výzkum, vzdělávání a také nám pomohla
v období našeho vstupu do EU. Velmi dobrou
spolupráci máme s celoněmeckou asociací
Gesamtverband der deutschen Textil und
Mode Industrie.
Postupem let jsme se velmi sblížili se saskou
asociací VTI – Verband der Nord – Ostdeutschen Textil und Bekleidungsindustrie, která
sídlí nedaleko našich hranic v Chemnitz. Zde
jsme výhodně navázali na předchozí kontakty
ještě z dob minulého režimu a zaměřili se na
podporu rozvoje výroby technického textilu.

V poslední době jsme připravovali společný
projekt na výrobu a distribuci textilu pro
zdravotnictví, ale covid-19 nás bohužel předběhl a tuto spolupráci zatím přerušil.
Prohloubila se naše spolupráce s partnerskými asociacemi v Polsku (PIOT), Španělsku
(ASECOM), Portugalsku (ATP), Itálii (SMI).
Máme uzavřené smlouvy o spolupráci s partnerskými asociacemi v Německu (GTM,
2013), Izraeli (FTIA, 2018), na Tchaj-wanu
(TTF, 2018 ), ale i v Číně (CNTAC, 2019). Intenzivní kontakty jsme měli také se slovenskou asociací, ale ta, bohužel, zanikla rozpadem velkých textilních a oděvních firem, které asociaci podporovaly.
Pokud jde o přístup zahraničních firem k našim, tak v první fázi měly zájem o dodávky vybraného zboží, dále pak o výrobu v režimu
práce ve mzdě a poté následovaly kooperace i prodeje některých našich firem do jejich
vlastnictví. Avšak ne vždy to bylo tak úspěšné
jako např. v případě Nové Mosilany, kde jde
o velmi zdařilý projekt.
Má podle vás český textilní a oděvní průmysl u nás ještě nějakou budoucnost?
Bezesporu ano! Jsem optimistka a stále věřím, že se vynoří noví Baťové, Neherové, Rolní, Bartoňové a další, kteří využijí moderní výrobní i obchodní dovednosti, kteří nedovolí,
aby toto tradiční odvětví zmizelo z České republiky. Tento obor má za sebou řadu úspěchů i neúspěchů, ale vždy se dokázal o sebe
postarat a všechny nezdary zatím přežít.
Otevírá se široké pole činnosti a nápadů
v oblasti moderních úprav textilu, jeho využití
ve zdravotnictví, zemědělství, stavebnictví,
bytovém textilu až po módu. Zejména v ní
jsou podporovány projekty a možnosti v rámci rozvoje kreativního průmyslu. A určitě
jsem nevyjmenovala úplně všechno. Držím
palce všem, kdo se pustí do podnikání, nebo
již podnikají v tomto oboru.
Děkuji za rozhovor. Michal Korol
Foto: archiv L. Hálkovové

23

Svět textilu & obuvi

Proﬁl
březen – duben 2021

Osobnost roku 2020: Václav Staněk

UŽ V PATNÁCTI JSEM
VĚDĚL, ŽE BUDU PODNIKAT
Praha – Titul Osobnost roku 2020 z kožedělné branže získal Václav Staněk (23),
majitel zlínské firmy Vasky, výrobce ručně
vyráběné dámské a pánská kožené obuvi.
Ocenění mu v únoru letošního roku udělila
porota, složená ze zástupců České obuvnické a kožedělné asociace ze Zlína,
ATOK, Veletrhů Brno a.s. a odborného časopisu Svět textilu & obuvi.

Boty ze Zlína jsou už zase pojem. Je to díky
Vaskám – značce bot, kterou vymyslel a produkuje třiadvacetiletý Václav Staněk. Boty
pro něj se dnes vyrábějí dokonce ve čtyřech
různých továrnách, včetně obuvnické firmy
Flexiko jeho otce. Produkce se v loňském roce pohybovala kolem 50 000 párů bot
v hodnotě zhruba 100 milionů korun (bez
DPH). V loňském roce také firma rozšířila
produktové portfolium, přidala tenisky a nově i oblečení a doplňky. „Zároveň máme taky
víc zkušeností a víc zákazníků se k nám vrací, a hlavně věřím, že ten náš produkt je prostě dobrý,“ vysvětluje raketový nárůst Václav
Staněk.
Ten podniká i prostřednictvím dalších firem,
zabývajících se mj. výrobou kožených batohů, spodního prádla, nábytku a má podíl
i v marketingové agentuře. Na první pohled
je to až neskutečný záběr, který v našich končinách jen tak nenajdeme. Časopis Svět textilu & obuvi Václava Staňka při příležitosti získání titulu Osobnost roku 2020 požádal
o rozhovor.

Váš životopis mi připadá jako z amerického snu: Je Vám pouhých 23 let, a přitom
vlastníte firmu na výrobu obuvi, jste společníkem firem na výrobu kožených batohů, spodního prádla, nábytku a také máte podíl na marketingové agentuře. Jak
jste ho všechno dokázal?
V aktivním podnikatelském světě se pohybuji
již od osmnácti let. Předtím jsem se věnoval
především sportu. Studoval jsem na spor-

tovním gymnáziu ve Zlíně a měl jsem nakročeno k životu s atletikou. (V. Staněk byl mj.
dorosteneckým mistrem republiky v běhu na
800 metrů – pozn. redakce). V 18 letech
jsem se ale dozvěděl, že mám diabetes.
A se sportem byl konec!
Už předtím mi bylo ale jasné, že sportem se
nebudu živit celý život. Zhruba od 15 let jsem
proto přemýšlel, čím budu, až budu „velký“.
Už tehdy jsem byl přesvědčen, že chci podnikat. Vzhledem k tomu, že jsem vyrůstal
v obuvnickém prostředí (jeho otec vlastní firmu Flexiko, v jejíž nabídce najdete obuv vycházkovou, pracovní boty, nazouváky, boty na
sport a také speciální obuv pro skláře, pokrývače či boty pro specifické prostředí) byla
moje cesta k obuvnické firmě jasnější. Od
16, 17 let jsem se začal seznamovat s chodem firmy. Už tehdy mi bylo jasné, že cenou
konkurovat čínské, případně jiné asijské konkurenci, boty vyráběné ve Zlíně nemají šanci.
Přišel jsem i s návrhy na nové postupy v online prostředí. Po několika letech jsem pak došel k přesvědčení, že bych to měl zkusit sám.
A tak v roce 2016 vznikla obuv pod značkou Vasky...
Chtěl jsem předvést mým vrstevníkům, že
i v České republice se může vyrábět kvalitní
obuv s nevšedním designem a v zajímavém
barevném provedení. Trh mi ale rychle ukázal,
že mladí lidé se o takovou obuv příliš nezajímají. Kdo ale tradici a kvalitu ocení, jsou lidé spíše ve středním věku. A tak nakonec naši první
zákazníci byli lidé ve věku mezi 30 a 40 let.
Vasky jsou dnes značka kvalitní dámské
a pánské kožené obuvi. V našem sortimentu
najdete boty kotníkové, polobotky, tenisky,
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pantofle i sandály. Během roku vydáme přibližně šest nových kolekcí a každý nový vzor
si můžete objednat většinou v pěti různých
barvách. Díky Vasky 3D konfigurátoru, který
naleznete na našem webu, si můžete také
vytvořit boty přesně podle svých představ.
Všechny Vasky vyrábíme ručně ve zlínské dílně s důrazem na kvalitu, detail a obuvnickou
tradici. Šijeme je z kvalitních usní od českých
regionálních dodavatelů, které dobře známe. Propojujeme tak tradici obuvnického řemesla s dnešními trendy jednoduchých linií
a neokoukaných barev. Sortiment doplňují
peněženky, opasky, přípravky na péči o boty
a také řada oblečení, rukavicemi počínaje,
šály a svetry konče...
Co se týče našich zákazníků, stále převažují
třicátníci, čtyřicátníci. Ale časem se k nim
přidali i ti mladší: máme zákazníky od zhruba
15 let a také starší lidé, co chtějí být stále
„in“. Mladí mají zájem především o tenisky, ti
starší zase o farmářky, které vydrží téměř
všechno. Jediným omezením je velikostní
sortiment: Nejmenší dámské boty vyrábíme
ve velikosti 35, pánské pak 36.
Díky kvalitním usňovým materiálům a ručnímu šití ale v případě Vasek nejde zrovna o levnou záležitost...
To je pravda. Cena našich bot
začíná na 1 299 Kč (pantofle), nejdražší – kotníkové – pak stojí
3 199 korun. Zákazníci to akceptují. Vědí totiž, že boty musejí být nejen
atraktivní, ale také, že
musejí dlouho vydržet. A o to se právě snažíme. Cena se odvíjí i od toho, co jsem říkal již
před chvilkou. Své boty vyrábíme ručně v České republice, ve Zlíně, ve firmě mého otce,
kooperujeme ale i s dalšími zlínskými výrobci;
pantofle vyrábíme v Třebíči. V blízké době budeme otevírat další výrobní prostory ve Zlíně,
kam přeneseme i naše logistické centrum.

Začínal jste prodejem přes e-shop, nyní
máte i kamenné prodejny. Zejména ta
na pražských Příkopech vzbudila mezi odbornou i laickou veřejností rozruch. Tato
prestižní adresa musí být ale velmi drahá.
Ano, s prodejem jsme začali prostřednictvím
sociálních sítí. Pamatuji si, že s prvním zákazníkem jsem se setkal v kavárně a tam mu
prodal naše první boty. Ty se často prodávaly
i u nás v bytě, v předsíni...
Dnes máme v republice pět prodejen. První
byla v roce 2018 v Praze v Krakovské ulici,
další prodejna byla v Ostravě, poté v Brně
a teprve pak v našem domovském Zlíně.
V říjnu 2020 jsme otevřeli prodejnu v Praze
v ulici Na Příkopě. Jde o velké prostory o velikosti kolem 250 metrů čtverečních. Zrovna
to ale spadlo do doby, kdy byly v důsledku
vládních opatření proti koronaviru zavřeny
takřka všechny prodejny v republice. A tak
jen krátce se otevřelo těsně před Vánocemi.
I tak nás zájem zákazníků překvapil. Myslím
si, že to byl dobrý krok. Ale na hlubší hodnocení je ještě příliš
brzy. Zatím jsme
měli Na Příkopě
otevřeno pouhých
23 dnů...
Hlavním prodejním
kanálem je pro nás
ale stále online prodej. Jeho prostřednictvím prodáváme
přes 80 % naší výroby. Přesto na
naše kamenné
prodejny nedáme
dopustit.
Obuv si totiž každý
zákazník musí odzkoušet,
potěžkat a doslova pohladit. A proto jsou kamenné prodejny tím pravým místem.
Jak na vás dopadla koronavirová pandemie?
Jednoznačně na nás negativně dopadlo rozhodnutí zavřít prodejny. Tam jsme přišli roz-

Svět Václava Staňka
Firmy, které Václavu Staňkovi patří či je
jejich podílníkem, mají široký záběr. Jejich roční tržby dosahují čtvrt miliardy
korun.
Vasky

výroba obuvi, 100% podíl

Paon

výroba dámského a pánského
spodního prádla, 25% podíl

Bagind

výroba kožených batohů,
72,5% podíl

Inhubo

marketingová agentura,
45% podíl

Wuders výroba nábytku, 30% podíl
hodně o několik milionů korun. Zpočátku ani
nešel moc online prodej. Vypadalo to, že lidé
zpanikařili a začali šetřit. Netrvalo to ale
dlouho a prodej začal zase stoupat. Nakonec jsme se dostali na poměrně slušnou
úroveň prodejů. Když hodnotíme loňský rok,
nakonec jsme se dostali na tržby 100 milionů korun bez DPH. Což v porovnání s rokem 2019 (28 mil. Kč) je nárůst více než
slušný. Otázkou je, jak by vypadaly tržby bez
koronaviru...
S oblibou uvádíte, že váš vzor je Baťa.
Ano, je to tak. Možná to působí poněkud
troufale. Ale i já se snažím firmu neustále
posouvat výše a výše, rok od roku prodávat
více bot – pokud to půjde. To hlavní pro mne
ale je, udržet kvalitu našich bot. Baťa působil
v jiné době, měl jiné problémy, jiné podmínky.
Ale prosadil se. A když už mluvím o troufalosti: Baťa vyrobil ve svých 24 letech
240 000 párů obuvi. Já loni 50 000, letos
plánujeme ušít 150 000 párů. A v roce
2022, kdy mi bude 24 let, těch 240 000
párů dáme...
Tak Vám držím palce, ať se Vám to podaří.
Michal Korol
Foto: Archiv Vasky a autor
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Obchod s prádlem a plavkami, Česká Třebová

ZAMĚŘENO NA PRODEJ
PODPRSENEK PRO
NEKONFEKČNÍ POSTAVY

Ludmila Štarmanová

26

Česká Třebová – „Pro zákaznice jste, jako
prodavačka spodního prádla, také tak trochu jako jejich zpovědnice,“ říká Ludmila
Štarmanová (55), majitelka kamenné prodejny Boutique Ludmila, která se nachází
v České Třebové. Paní Štarmanová také
provozuje internetový obchod.

ideální, když oděvy prodáváte pouze vy. Když
jsem zaměstnávala prodavačky, stávalo se,
že přišla zákaznice, a když zjistila, že je tam
někdo jiný než já, řekla, že přijde, až tady budu. Přišla jsem na to, že sama si prodáte
nejvíce. Co si sama neprodáte, to vám druhý
neprodá.

Od kdy se píše historie vašeho podnikání?

A co internetový obchod, jak dlouho ho
provozujete?

Od roku 1993, to jsem začala prodávat
spodní prádlo, kdy mě k tomu přiměla osobní potřeba. Jsem totiž drobné postavy, ale
mám velké poprsí a nemohla jsem sehnat
pro sebe správnou a padnoucí podprsenku.
Na místě, kde jsem začala prodávat spodní
prádlo, jsem setrvala čtyři roky, následně
jsem se přestěhovala na frekventovanější
místo a tam jsem podnikala dalších šest let.
Potom jsem se přestěhovala na Nové náměstí, další místo v České Třebové a zde je
moje prodejna dodnes.
Boutique Ludmila se rozkládá zhruba na
80 metrech čtverečních se zázemím. Před
18 lety jsem měla čtyři prodavačky a po krizi, která přišla v roce 2009, jsem měla jen
dvě. V současnosti pracuji v obchodě sama.
Víte, zákaznice, když jim prodáváte spodní
prádlo, vás vnímají také jako zpovědníka a ví,
že jejich starosti nepustíte dál, proto je

Donutila mě k tomu covidová situace, bránila jsem se provozování internetového obchodu léta, a to zuby, nehty. Výrazně mi však
s internetovými záležitostmi pomáhá moje
dcera, za což jsem opravdu vděčná.
Kdo jsou vaši zákazníci a mění se během
let?
V největším měřítku jsou to ženy, ale muži
u mě také nakupují. Co se týká věkového složení, začíná od 15letých slečen, které k nám
chodí nakupovat podprsenky a končí to seniory – ženami i muži. Řekla bych, že lidé se výrazně nemění z globálního pohledu, ale v posledních letech požadují kvalitnější zboží.
Snažím se nabízet 90 % sortimentu od českých výrobců a učím zákaznice i zákazníky
vztahu k těmto výrobkům, aby byli hrdí na to,
že je mají, protože jsou velmi kvalitní.
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Co obsahuje nabídka vašeho sortimentu?
Pro ženy nabízím podprsenky – na ty se specializuji, zvláště na typy určené pro nekonfekční postavy. Typickou zákaznicí je žena,
která má malý objem hrudníku, ale velké poprsí a potřebuje velkou velikost košíčků. Dále
pro ženy nabízím spodní prádlo, noční prádlo, punčochové zboží, župany, pyžama, noční
košile, bižuterii, v podstatě vše, kromě plášťů, tudíž i svetry, šaty apod. Pro muže mám
v nabídce spodní prádlo, ponožkové zboží,

župany, trika, košile, polokošile, svetry, mikiny, atd. Jak už jsem zmínila, na 90 % zboží,
které prodávám, pochází od českých výrobců. Jde například o značky Triola, Timo, Sabatti, Axello, Haillo, Jopess, Sophia Bohemia
a další. Co se týká dalšího zboží, je z Polska,
protože tam mají krásnou módu, nebojí se
módy a sami si zboží šijí.
Jaký vámi nabízený sortiment je u vašich
zákaznic a zákazníků nejoblíbenější?
U žen jsou to bezesporu podprsenky a šaty.
Muži u mě rádi nakupují pánské košile
a spodní prádlo. Jak, ženy, tak muži oceňují
vysokou kvalitu zboží, kterou nabízím.
Existuje nějaké konkrétní zboží, které se
vám nedaří sehnat a zákazníci by ho ocenili?
Dnes je všeho tolik, že z toho množství je
nutné vybrat jen kvalitu. Před 20 lety byli lidé
rádi za to, že se jim vůbec podařilo něco sehnat, ale dnes přicházejí a jsou rádi za kvalitní radu, doporučení. Následně chodí opakovaně a svou spokojenost šíří mezi další lidi,
což mě upřímně těší.
Jak řešíte situaci, kdy se vám nedaří prodat nějaké zboží?

k tomu, že si řeknu, musím... zrovna mě nic
nenapadne.
Jak přistupujete k propagaci?
Snažím se jí věnovat co nejvíce, a to jak v podobě offline, tak i online. Cílím na Českou
Třebovou a okolí. V dávné minulosti jsem organizovala i módní přehlídku.
Jaký vztah máte k sociálním sítím?
Dnes je nutností se na nich aktivně pohybovat.
Díky čemu si myslíte, že jste se doposud
úspěšně udržela na trhu a které období
pro vás doposud bylo nejtěžší v podnikání
a proč?
Podnikám dlouho a nabízím kvalitní zboží
a skutečně prozákaznický přístup, mám dobré zázemí v rodině, pomoc od dcery a případnou podporu i finanční od manžela. Člověk musí vydržet a nevzdávat se při prvním
nezdaru, nesmí propadat lenosti a nechat
se otrávit, je třeba jít statečně za svým cílem. Nejhorší byly začátky podnikání, protože
jsem měla málo financí, neměla jsem úvěr,
a potom roky 2008 a 2009, kdy byla krize.
Jak si udržujete duševní zdraví v současné náročné době?

Každá věc má svého zákazníka. Musíte mít
trpělivost a on se najde. Dle mé zkušenosti,
za ta léta podnikání, to není to tak, že by se
nějaký výrobek neprodal.

Každý den půl hodiny cvičím kardio cvičení,
případně power jógu, a také chodím se
psem na procházky.

Jak často měníte vzhled výlohy?

Máte na závěr vzkaz pro naše čtenáře?

Každý týden. Vzhled výlohy se následně odvíjí
od toho, jaké mám v obchodě aktuálně zboží
k dispozici. Co se inspirace pro její vzhled týká, musím se do úpravy výlohy pustit, když
mám nějaký nápad, a to ihned – pokud dojde

Držte se a zkuste co nejdéle vydržet. Obávám
se ale, že to špatné ještě přijde.
Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv Ludmily Štarmanové
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Velikosti dětské obuvi

CHLAPCI V DEVÁTÉ TŘÍDĚ
MAJÍ AŽ 46!
Zlín – Oficiální tabulky pro velikosti dětské
obuvi uvádí u dívčí obuvi až velikost 39
(včetně), u chlapecké obuvi je to až velikost 42 (včetně) podle francouzského systému číslování obuvi. Jako „obuvníci“
jsme vždy u nás dětskou obuv vyráběli
v těchto velikostech pro děti do 15 let věku. V této době je již většinou růst nohy
jak u chlapců, tak zejména u dívek dokončen a noha je velikostně téměř stejná, neli větší než u dospělé populace.

Nicméně dle odpovědi, kterou ČOKA obdržela od MZ ČR a MPO ČR, jsou za děti považováni jedinci až do 18 let věku. Navíc dívčí
a chlapecká obuv se velikostně již překrývají
s dámskou a pánskou obuví.
Poslední celostátní měření nohou dětí
a mládeže od 3 do 18 let věku probíhalo
i za spoluúčasti naší asociace v letech
1997–1999. Po dvaceti letech ale výsledky
takového měření ztrácejí svou platnost a bylo by zapotřebí udělat nové. Bohužel v současné době je to velmi těžce realizovatelné,
jednak kvůli finanční náročnosti reprezentativního celostátního měření, ale také kvůli
GDPR. Víme, že dnes není výjimkou, že
chlapci v deváté třídě mají velikost nohy
45–46 a dokonce i dívky ve druhé nebo třetí třídě velikost nohy 39.

Nejen velikost,
ale i charakter konstrukce
Dívčí a chlapecká obuv by se měla lišit nejen
velikostí, ale zejména charakterem své konstrukce. Děti mají většinou nohu užší, než
dospělý člověk. Rovněž se vždy dbalo, aby tato obuv byla dostatečně prostorná v prstové
části, také by např. dívčí obuv neměla mít vy-

Foto Pixabay

soké podpatky atd. Vždy záleží na tom, jak je
obuv, resp. její velikostní sortiment definován
od výrobce. Z hlediska účelovosti nejsou rozdíly mezi obuví pro děti a pro dospělé – ke
každému účelu používání by měla být zvolena
vhodná obuv. Účelovost obuvi rovněž musí
být vždy deklarována výrobcem.
Co se týká maloobchodního prodeje, tak
v lednu a v únoru tohoto roku byl povolen přímý prodej pouze obuvi dětské. Předpokládáme, že postupné uvolňování prodeje, které
by snad mohlo nastat cca od poloviny dubna,
zřejmě opět upřednostní dětskou obuv. V nařízení vlády však nebylo uvedeno, že maminka nebo rodič musí mít dítě s sebou. Takže,
pokud zákazník uvedl, že nakupuje obuv pro
dítě mladší 18 let, bylo možné mu ji přímo
prodat. Jinak obuv pro dospělé je letos prozatím možné na prodejnách pouze „vydávat“
na základě předchozí objednávky provedené
distančním způsobem (e-shop, e-mail, telefonicky – SMS apod.). Obuv si zde při výdeji nesmí dospělý člověk ani zkoušet.
PhDr. Vlasta Mayerová,
ředitelka České obuvnické
a kožedělné asociace

Porovnávací tabulka pro délky dětské obuvi
nejmenší děti

1

130
14
41/2
21

135
141/2
5
22

140
15
51/2

145
151/2
6–61/2
23

150
16
7
24

155
161/2
71/2
25

160
17
8

165
171/2
81/2
26

175
181/2
10
28

180
19
101/2

185
191/2
11
29

190
20
111/2
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Nadace Veronica
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OKÉNKO JAKO
PROSTŘEDNÍK POMOCI
sf Brno – I v současné nelehké době fungují projekty existující pro podporu
potřebných lidí. Než Česko ochromila pandemie koronaviru, provozovala
Nadace Veronica charitativní obchody, do nichž lidé nosili jako dary textil,
obuv, doplňky, ale i drobné vybavení do domácnosti, jako například roboty,
knížky a podobné věci. Tyto předměty byly následně určené k prodeji a výtěžek z něj putoval na podporu ekologických projektů.

VYDAVATEL:
Terence Agency s.r.o.
IČ: 04097114 DIČ: CZ04097114
www.textil-obuv.cz

V současnosti nefungují tyto obchody
naplno, ale pouze prostřednictvím
tzv. darovacích okének. Princip je
stejný jako doposud s tím rozdílem,
že možnost v nich nakupovat se naskýtá pouze jeden den v týdnu, a to
ve středu. Do aktivit Nadace Veronica se zapojují nejen lidé, ale i firmy,
resp. jejich zaměstnanci, jako dobrovolní prodavači v obchodech.
V roce 2016 odstartoval projekt
s využitím textilu, který se v charitativních obchodech neprodal, tehdy
tento textil využívali módní návrháři.
Dnes projekt pokračuje a jsou do něj
zapojení studenti oboru Ekotextil design Střední školy umění a designu
v Brně s tím, že nejen využívají pro
svoji tvorbu nevyužitý textil, ale vidí následky plýtvání textilem a učí se chápat dopad své tvorby a předcházet plýtvání textilu.
V loňském roce se studenti věnovali projektu znovuvyužití odložených košil, které do Nadace Veronica doputovaly od dárců. V rámci této aktivity byla využita
upcyklace. Nadacace Veronica existuje již od roku 1992. Projekt charitativní
obchody funguje od roku 2008.

ŠÉFREDAKTOR:
PhDr. Michal Korol
tel.: +420 606 946 773
e-mail: korol@textil-obuv.cz

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V minulém vydání časopisu Svět textilu & obuvi mě zaujali hlavně dva články,
které se oba zabývaly tržbami českého maloobchodu. První shrnoval výsledky
tuzemského textilního a oděvního maloobchodu v roce 2020, druhý se pak věnoval prodeji zboží přes internet. Mne – jako majitele obchodu s dámským ošacením – pak zajímaly hlavně pasáže o prodeji oděvního zboží. A bylo to pro mě
smutné čtení.
Český textilní a oděvního maloobchod se v loňském roce propadl o 28 %! Musím přiznat, že podobné výsledky jsme „dosáhli“ i v našem obchodě. Na druhou
stranu prodej přes internet celkově stoupl o zhruba 30 %! A textil přitom hrál
dost důležitou roli! Mě to netěší, protože jsem ze staré školy: Jsem totiž přesvědčen, že oděv si musí zákazník důkladně vyzkoušet, doslova „ohmatat“, pomazlit se s ním. To se při prodeji přes internet nestane, resp. zákazník si ho vyzkouší až doma. A v případě „nepadnutí“ oděvu pak musí zboží znovu zabalit a jít
na poštu. A pak čekat na novou zásilku...
Opatření vlády v boji proti koronaviru (myslím tím zavření většiny obchodů) pak
jednoznačně nahrálo prodeji přes internet. Beru to jako nekalou soutěž, v níž
jsme my, obchodníci v kamenných obchodech, dopředu poraženi.
Vladimír B., Ostrava
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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.
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