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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
setkáváme se po dvou měsících, a přece v úplně jiné době. Začátkem února
jsme řešili, jak jsme na tom s koronavirem a zda ministerstvo zdravotnictví nezakáže konání veletrhů STYL a KABO.
Ne, není to podružné téma, jen ve srovnání s tím, co se děje dnes, jaksi vybledlo. Dnes řešíme válku doslova za humny
naší země, sledujeme exodus milionů
Ukrajinců, kteří směřují v hojném počtu
i k nám. Stojíme doslova kousek od třetí
světové války...
Toto smutné téma se logicky objevilo
i v aktuálním vydání našeho časopisu. Na
straně 4 se dočtete, jaký dopad má tato
válka na náš textilní a oděvní průmysl, na
dalších stránkách pak i zprávu o tom, jak
světové oděvní firmy opouští ruský trh.
Na jiných stránkách se však věnujeme
i „obyčejným“ tématům, jako jsou trendy

spodního prádla a plavek na letošní sezonu (str. 8–13), trendy dámských a pánských oděvů na léto 2022 (str. 14–17)
a co nového najdeme v nabídce textilní
galanterie (str. 18–19).
Již deset let redakce Světa textilu & obuvi
vyhlašuje Osobnost roku. Tentokrát je to
za rok 2021. Odborná porota, složená ze
zástupců Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu, České obuvnické a kožedělné asociace, Veletrhů Brno
a naší redakce vybrala dvě Osobnosti:
Jednu z textilního a oděvního sektoru
a druhou z obuvnické branže. Kdo jsou
držitelé tohoto ocenění se dozvíte na straně 6 tohoto vydání.
Přeji vám klidné čtení
v této nelehké době.
Michal Korol,
šéfredaktor
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Dopady války na Ukrajině

JE TO VELKÁ VÝZVA
Praha – Válka na Ukrajině je něco, co jsme si ještě před pár
týdny nedokázali snad nikdo v Evropě ani jen představit.
Bombardování vesnic a měst, zabíjení civilistů, starých lidí
i nevinných dětí, je zločin, který odsoudil celý vyspělý svět.
Ten se změnil, na dlouhá léta se zase spustí železná opona
v Evropě. Válka na východ od našich hranic má dalekosáhlé
dopady na ekonomiku (nejen) evropských zemí, včetně České
republiky. Nás pak zajímalo, jaký vliv má či bude mít na český textilní a oděvní průmysl. Na to jsme se zeptali Mgr. Jiřího Česala, výkonného ředitele Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu (ATOK) ČR. Ten nám napsal:
„Textilní a oděvní průmysl není odvětvím,
které by válkou na Ukrajině bylo postiženo
nejvíce. Toky textilního zboží a materiálu
pro textilní výrobu proudí z jiných a do jiných zemí. Ukrajinský trh je tedy spíše
marginální. Neznamená to však, že by tato válka nedoléhala na textiláky a oděváře
vůbec. To určitě ne, spíše naopak. Dopady jsou ale jiného charakteru a jsou spojeny s odlivem pracovní síly, tedy lépe řeše-

no a zejména mužů, kteří si byli vědomi
povinnosti chránit svoji zemi. Textilní
a oděvní firmy se také připojily k těm, které často poskytují svou pomoc v této nelehké době.
Mnohem významnější dopad je ale zprostředkovaný přes další růsty cen v podstatě všeho, protože byly narušeny dodávky
obecně. Co je ale varující, je to, že dopady
války na Ukrajině jsou další v řadě negativ-

ních důsledků, které lze spatřovat v posledních dvou letech. Tyto souběhy růstu cen
energií, subdodávek, dopravy atd. ve svém
součtu představují velmi nepříjemnou výzvu
pro každého výrobce, ale i obchodníka. Dopady války na Ukrajině nelze tak řešit odděleně a nelze upozadit jiné problémy a tvářit
se, že tady nejsou. V současnosti takto vnímáme jako nejzávažnější ceny energií (elektřina a plyn) a dále i paliv. Toto textilní firmy
nyní řeší primárně. Po zkušenostech z posledních let by se dalo říci, že energie jsou
zbožím zvláštního druhu a mělo by k nim
být také takto přistupováno, aby v mimořádných situacích byla zachována stabilita
průmyslové výroby.“
Tolik Mgr. Jiří Česal z ATOK.
A jaký je váš názor na tuto
problematiku? Napište nám na e-mail:
redakce@textil-obuv.cz.
Rádi ho také zveřejníme.

Birkenstock & Manolo Blahnik
rhm Linz am Rhein – Německá značka
ortopedických pantoflů Birkenstock již
v minulosti představila několik hvězdných spoluprací. Mezi ty nejúspěšnější
patří například kolekce ve spojení se
značkou Valentino či Céline. Na nejnovější limitované edici se podílel legendární španělský návrhář obuvi Manolo
Blahnik, který je známý zejména pro
své ikonické lodičky a sandálky s ozdobnými přezkami.
Propojování pohodlí a luxusu bylo v uplynulých sezonách velmi oblíbené. Tyto tendence se začali objevovat vedle oděvních
kolekcí také v těch obuvnických. Nadčasové pantofle Birkenstock se v posledních
letech těší velké popularitě. Návrháři je
pro tuto sezonu trochu povýšili a pantofle

tak v nejnovější limitované kolekci prochází výraznou proměnou a vstupují do světa
takzvané vysoké módy. Na jednotlivých
modelech nechybí ikonické zdobené přezky či jasné barvy z dílny Manola Blahnika.
V limitované edici najdeme celkem šest
párů bot. Návrháři předělali dva ikonické
modely značky Birkenstock, klasické pantofle Arizona a pantofle, inspirované dřeváky, s názvem Boston. Oba modely jsou
dostupné v minimalistickém provedení
z černé usně a dále pak v sametové variantě, ve fuchsiové a královsky modré barvě. Právě v posledním zmíněném provedení je cítit silná inspirace nejvíce ikonickými lodičkami značky Manolo Blahnik,
Hangisi 105 Royal Blue Satin. Sám španělský návrhář prohlásil: „Chtěl jsem vytvořit něco, co se dá běžně nosit, ale zá-

Foto: Birkenstock

SPOJENÍ LUXUSU A POHODLÍ

roveň si myslím, že by se dalo krásně propojit dohromady s večerní róbou. Prostě
vyparáděné Birkenstock“.

Studio 365

VEČER VĚNOVANÝ ŽENÁM

Foto: Jiří Vykydal

sf Uničov – Jen dva dny po datu Mezinárodního dne žen, tedy 10. března 2022,
se v prostorách Městského klubu Uničov uskutečnil společensko-kulturní módní večer věnovaný právě ženám.
Během večera mohly přítomné dámy, ale
i pánové shlédnout módní přehlídku, na
které prezentovala své modely přední česká módní návrhářka Helena Bedrnová.
K vidění byly neuvěřitelně propracované,
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elegantní až extravagantní klobouky z tvorby Marie Mazánkové. Svůj sortiment představil také Stress Jeans Shop, jenž nabízí
nejen džíny. Zaujala rovněž přehlídka tvorby hedvábných malovaných šátků a zajímavých šperků Jitky Jarmarové. Inspirací pro
budoucí nevěsty byla módní přehlídka Svatebního salonu Nevěsta Šumperk. Prezentované modely na přehlídce krásně doplnily
brýlové obruby z oční optiky Vizus. Večer
moderoval Libor Čada.
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Módní značka Pangeas

NA VLNĚ AFRIKY

Foto: Jan Maghreb

sf Praha – V lounge baru Radost FX se
26. března 2022 uskutečnilo kulturně
společenské odpoledne pro dámy. Jeho
součástí byla i módní přehlídka modelů
v africkém stylu značky Pangeas pro
období jara a léta letošního roku.
Přehlídka značky Pangeas nabídla úžasnou
podívanou. Její sortiment je pestrý a jsou
v něm zastoupeny různé barevné kombinace i příjemné materiály. Modely značky Pan-

geas jsou výborně kombinovatelné také
s basic kousky oděvů jako tílka apod. Součástí kulturního programu byla zajímavá
přednáška s cestovatelkou a spisovatelkou
Hankou Hindrákovou o putování po Africe,
dále cestovatelská přednáška o putování
po Zambii s Radkou Slavíčkovou a Davidem
Sandalou. Bylo možné si zakoupit šperky
z místních dílen přímo z africké Keni. Návštěvnice si mohly užít bubenickou show od
Papis Nyass a večer uzavřela afterparty.

Fast fashion
Rhm Madrid/Stockholm – Řetězce takzvané rychlé módy zažívají silný růst
a po dvou uplynulých, velmi náročných,
letech vstupují do roku 2022 v plné síle. Nárůst prodejů zaznamenali prodejci nejen v Evropě, ale také ve Spojených státech a Asii.
Rok 2022 začal ve většině zemích bez
lockdownu a jakýchkoliv výraznějších omezení. To umožnilo módním značkám načerpat síly a začít nový rok v režimu, na jaký
jsme byli zvyklí před pandemií. Slibně začal
rok především pro módní řetězce, které za
první měsíce hlásí výrazný nárůst prodejů

a tržeb. Španělský módní koncern Inditex
hlásí k 13. březnu nárůst prodejů o 33 %
v porovnání s rokem 2021. Oproti období
před covidem-19 zaznamenali růst
o 21 %. Největší růst zaznamenal koncern
u značek Stradivarius, Zara a Pull&Bear.
U všech zmíněných byl nárůst prodejů větší než 30 %. Podobné výsledky vykazuje také švédský H&M Group, který ve výsledcích zveřejněných v půlce března uvedl, že
eviduje zvýšení tržeb o 23%. Otázkou však
zůstává, jak se bude situace vyvíjet v druhém kvartálním období a jak velký bude mít
dopad ruská invaze na Ukrajinu. Koncern
Inditex uzavřel nejen webové stránky, ale

Foto: H&M Group

SILNÝ START V ROCE 2022

také všech více než 500 poboček v Rusku.
Pro značku H&M, která své působení v zemi také pozastavila, představovalo Rusko
šestý nejsilnější trh.

Veletrh módy Elegance, 21.– 24. dubna 2022

DNY PLNÉ NÁPADŮ
Lysá nad Labem – Ve dnech 21.–24. duben 2022 se koná na výstavišti v Lysé
nad Labem již 26. ročník Elegance – veletrh módy, módních doplňků a šperků.
Na veletrhu se představí výrobci a prodejci z oboru konfekce, textilu, spodního
prádla, kožené konfekce i kožené galanterie. Každým rokem se na výstavě prezentuje přes sto vystavovatelů. Většina
z nich jsou české firmy, což návštěvníci
velmi oceňují, zvláště proto, že jejich
zboží je originální a ceny jsou velmi přijatelné. Vedle textilu a prádla zde najdete
i stánky se šperky, módními doplňky

a kosmetikou. Elegance přináší nabídku
českých módních a šperkařských tvůrců, přijďte si pro kvalitní a originální

Foto: archiv Výstaviště Lysá nad Labem

módní kousek, a také podpořit zlaté české ručičky. Součástí výstavy módy Elegance je soutěž Avantragda. Mladí módní návrháři budou soutěžit ve čtvrtek
(21. dubna) ve třech kategoriích: tradiční materiály, netradiční materiály a třetím tématem letošního roku pořadatelé
vyhlásili Čtyři živly. V pátek (22. 4.) se
potom utkají ti nejlepší mladí kadeřníci
a vizážisti. Budou to dva dny plné nápadů, inspirace a invence mladých lidí
a profesí, které dohromady dávají mozaiku světa módy. V porotě zasednou módní návrháři, vizážisté, kadeřníci a mediálně známé osobnosti.
inzerce
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OSOBNOST ROKU 2021
Titul Osobnost roku za rok 2021 získal pan Robert Šimek, předseda představenstva a ředitel moravskokrumlovské technologické společnosti RETEX za oblast textil-oděvy a pan Robert Kunorza, ředitel zlínské společnosti Bennon Group a. s. za obuvnickou branži. Rozhodla o tom počátkem letošního roku porota, složená ze zástupců Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR, České obuvnické a kožedělné asociace, společnosti Veletrhy Brno a pořádající redakce odborného časopisu Svět textilu & obuvi.
Tituly Osobnost roku se předávají již deset let. Jejich držitelé ocenění dostávali vždy na únorových veletrzích STYL a KABO
v Brně. Doba „covidová“ však změnila i toto pravidlo; v loňském roce se STYL a KABO v únoru nekonaly, letos zase na veletrhu
nebyla příležitost, jak cenu oběma pánům důstojně předat. Redakce tak společně s asociacemi hledá místo a čas, kdy a kde
budou tituly předány. Přesto jsme se rozhodli jména oceněných a jejich stručné představení zveřejnit v tradičním „jarním“ čase,
tedy v tomto vydání našeho časopisu. V dalším vydání, které spatří světlo světa počátkem června, přineseme s oběma oceněnými rozsáhlé rozhovory. Jménem poroty oceněným blahopřeji.
Michal Korol, šéfredaktor časopisu Svět textilu & obuvi

Robert Kunorza
Aby byl člověk opravdu šťastný,
měla by být pro něj jeho práce
radostí, vášní, životním posláním. Ne každý ale má takové
štěstí, takovou píli, že se mu jeho sen splní. Jsou tu však i výjimky, ke kterým patří ředitel
společnosti BENNON Group
a. s. (dříve známé pod názvem
Z-STYLE CZ a.s.) pan Robert
Kunorza (45). Ten měl od
střední školy jasno v tom, jaké
je jeho životní poslání. Hlavní inspirací pro něj byl Zlín a jeho baťovský duch.
Vystudoval školu se zaměřením na obuvnictví a pak pracoval
ve firmách, jež se obuví zabývaly. Po letech sbírání zkušeností
pak v roce 2009 založil se svými společníky vlastní firmu, kde
se pustili do výroby a prodeje pracovní, bezpečnostní a volnočasové obuvi, kterou nyní znáte pod názvem BENNON.
Výrobky distribuují především prostřednictvím distributorů
ochranných pracovních pomůcek, kteří jejich produkty pro-

Robert Šimek
Robert Šimek (50) je předsedou
představenstva a ředitelem moravskokrumlovské technologické
společnosti RETEX a zároveň působí jako předseda Platformy pro
cirkulární ekonomiku v Asociaci
textilního oděvního a kožedělného
průmyslu ČR. Pod jeho vedením
prošel RETEX výraznou proměnou. Z firmy, která byla dodavatelem především pro zákazníky
z oblasti autoprůmyslu, se stala
společnost, jež zasahuje do řady
velmi perspektivních oborů. A zatímco je RETEX důležitým dodavatelem pro auto průmysl stále, o jeho textilní výrobky je velký zájem v mnoha perspektivních oborech, jako je textilní průmysl, stavebnictví, bílá technika, kolejová vozidla, zelené střechy, obuvnictví a čalounictví. Pro ně nabízí materiály s vysokou
přidanou hodnotou, tou může být například: tepelná a akustická izolace, retence vody, antibakteriální úpravy, rezistence vůči
zápachu, protiskluzový efekt, zvýšená mechanická odolnost, vý-

6

dávají do koncových firem nebo
přes své maloobchodní prodejny. Postupem času se společnost rozrůstala a s ní i portfolio nabízené obuvi. Obout se jejich výrobky může nyní téměř každá
profese. A jelikož, jak se říká: „Náš zákazník, náš pán,“ tak
v roce 2017 do nabídky zahrnuli, tj. vyvinuli a začali vyrábět i vlastní kolekci pracovního a volnočasového oblečení.
Nyní, po 13 letech na trhu, tak distribuují produkty do
25 zemí světa, obrat přesahuje přes 400 milionů korun.
Společnost je držitelem ochranné známky Komfortní obuv
a Česká kvalita.
Aby udrželi krok s trendy a vývojem trhu v obuvnickém
a oděvním odvětví, průběžně provádějí kroky ke zlepšování
kvality a vlastností jejich produktů. Jedním z nich bylo v roce 2021 otevření vlastní testovací laboratoře v centru Zlína. Kde standard končí, BENNON teprve začíná. Laboratoř
přispívá k mnohem rychlejšímu a efektivnějšímu vývoji nových produktů, ke zvyšování kvality a zároveň plní funkci
kontrolní a preventivní při pravidelných namátkových kontrolách kvality a technologií.

roba kompozitů apod. Zásadní výhodou je, že jde o ekologické recyklované materiály, takže jsou
vstřícné i vůči přírodě, kdy zanechávají minimální či žádnou ekologickou zátěž. S tím souvisí i mimořádná poptávka po textiliích RETEXu pro zelené střechy. Důkazem
úspěchu je jejich popularita v Izraeli, tedy v zemi, která je premiantem v boji se suchem. Společnost se tak v uplynulých letech pod taktovkou Roberta Šimka stala lídrem v oblasti cirkulární ekonomiky, kdy absolutní většina vyrobených materiálů je
recyklovaných. Dlouholeté zkušenosti ze zavádění ekonomiky,
která zmenšuje negativní vlivy na přírodu, pak Robert Šimek
přenáší i do profesních organizací. Vede zmíněnou Platformu
pro cirkulární ekonomiku. V jejím rámci pak zastřešuje spolupráci tuzemských odborníků především z oblasti textilního průmyslu, které propojuje – prostřednictvím členství v respektované mezinárodní organizaci EURATEX – se zahraničními výzkumníky a lídry v této oblasti. Vize Roberta Šimka jsou: usnadňovat
zákazníkům život a firmám podnikání. A to ať už prostřednictvím materiálů, které firma, jíž vede, vyvíjí a vyrábí, nebo s pomocí profesních organizací, v nichž Robert Šimek působí.
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Maloobchod v Rusku
rhm Moskva – Dění posledních týdnů zcela ovládla invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Vedle oficiálních sankcí uvalených západními státy se k boji a jasnému vymezení proti válečnému aktu přidávají také
značky napříč různými průmysly. Krátce
po začátku invaze přišla odpověď také od
značek z módního průmyslu, které se většinově rozhodly opustit ruský trh. Ve většině případů se odchod značek netýká jen
uzavření kamenných prodejen, ale také
zastavení prodeje na internetu.
Módní průmysl a celý svět stojí před další
náročnou výzvou. Útok Ruska na Ukrajinu byl
a stále je velkým šokem a již dnes se začínají
projevovat jeho následky také na poli globálního průmyslu. Z Ruska se začaly stahovat

módní značky napříč všemi cenovými kategoriemi i segmenty. Mezi prvními byly koncerny Inditex a H&M Group a sportovní
značky Nike či Adidas. Společnost Adidas
dokonce zrušila partnerství s ruskou fotbalovou unií. Z ruského módního trhu odchází také internetoví prodejci ASOS či Net-a-Porter.
O několik dnů později následovaly luxusní
značky, jako je Chanel anebo koncerny s luxusním zbožím Kering či LVMH, který v Rusku uzavřel více než 120 svých poboček.
Nutno podotknout, že mnoho luxusních
značek sklidilo velkou kritiku kvůli z počátku
pozdní či příliš vlažné reakci na invazi. Módní značky se snaží, aby na ukončení svého
působení v Rusku nedoplatili běžní zaměstnanci, ti tak i nadále v mnoha případech pobírají plat či jsou ze stran značek podporo-

BM agency

MÓDA V HARMONII
sf Přerov – V restauraci Harmonie se
24. března 2022 konečně uskutečnila
několikrát přesouvaná a tedy velmi očekávaná fashion show. Důvodem jejího
přesouvání byla pandemie koronaviru
a s ní spojené restrikce.

Foto: Pavel Hrtoň

Program události byl doslova nabitý módou.
Skládal se ze dvou bloků. Večer započal
módní přehlídkou sortimentu dámské módy
z Tereza Fashion Store, na které se objevilo
hnědé koženkové sako delšího střihu, mnoho šatů i volných střihů dalších modelů, móda ve sportovním duchu vhodná do města.
Přítomné hosty zaujala módní přehlídka

Foto: Getty image

ZNAČKY OPOUŠTĚJÍ TRH

váni jiným způsobem. Pouhým odchodem
ze země to nekončí. Značky se snaží také
aktivně angažovat při pomoci na Ukrajině.
Některé zvolili pomoc formou dárcovství
oblečení, jiné naopak přispěly finančně nejrůznějším charitativním organizacím. Důležitá jsou i drobnější gesta, kterými módní
značky vyjadřují podporu Ukrajině. Mnoho
značek odsoudilo invazi na sociálních sítích.
Například Giorgio Armani se jako gesto respektu k tragickým událostem na Ukrajině
rozhodl kolekci na přehlídce prezentovat celou v naprosté tichosti.

funkčních oděvů z e-shopu Bikarna.cz, jejíž
majitel se nebojí tvořit velmi barevně výrazné a pestré cyklodresy. Na fashion show se
objevují svatební šaty, ale ty z autorské kolekce Zuzany Grammerové jako by v sobě
měly duši.
Druhý blok začal přehlídkou sortimentu
dámské módy La Petite Boutique, následovalo vystoupení kouzelníka Michala Zapletala, jenž současně moderoval celý módní večer. Nechyběla módní přehlídka Lucie Fashion Přerov, během níž mohly dámy obdivovat
delší saka v různých barvách, ale i prošívané bundičky do pasu, dámské oděvy ve svěží
zelené barvě aj. Nechyběla módní přehlídka
módní návrhářky Šárky Ordošové, v prvním
vstupu představila business módu, jehož
součástí byl také mimo jiné overal a ve druhém společenské a svatební šaty.

ReFashion
sf Ostrava – Festival udržitelné módy
se uskuteční ve dnech 19.–24. dubna
2022 v prostorách Trojhalí Karolina,
na výstavišti Černá louka s.r.o., v Reuse centru OZO Ostrava a Centru cirkulární módy. Festival ReFashion je součástí celosvětového týdne udržitelné
módy Fashion Revolution Week.
V Trojhalí Karolina proběhne módní swap
(20. 4.). Na Černé louce zažijete dvoudenní
udržitelné prodejně-prezentační akce s názvem ReFashanda (22.– 23. 4.), součástí
bude inspirativní módní přehlídka organizovaná módní návrhářkou Karin Toopovou, která
tvoří oděvy pomocí recyklace apod. Kreativní
workshopy a dílny připravují v Reuse centru
OZO Ostrava a Centru cirkulární módy. Další
edukativní program pro vás realizuje Cen-

trum Pant a módní inspiraci nasajete v síti
charitativních obchodů Moment a umělecky
založení jedinci budou nadšeni z nové multidesignové tvůrčí platformy Arteffact.
Během ReFashion bude pozornost věnovaná tématům, co je udržitelná móda, jak funguje módní průmysl, zamyšlení se nad rozdílem mezi slow fashion a fast fashion, inspirace a tipy kde a jak nakupovat udržitelně,
na co při nakupování myslet či jak se domáhat transparentnosti. Představeny budou
také různé formy upcyklace a recyklace.
Fashion Revolution je mezinárodni iniciativa,
která vznikla v Londýně, v přímé reakci na
pád bangladéšské oděvní továrny Rana Plaza, 24. dubna 2013. V jejich troskách zahynulo 1 130 lidí a více než 2 500 dalších bylo zraněno. Hlavním cílem Fashion Revolution je zvýšit ve společnosti povědomí o tom,

Foto: archiv ReFashion

FESTIVAL UDRŽITELNÉ MÓDY

jak funguje módní průmysl a jaké negativní
dopady jeho fungování přináší. Kampaň rovněž usiluje o maximální možnou transparentnost dodavatelského řetězce oděvních
značek, které prostřednictvím #whomademyclothes vyzývá k tomu, aby odkryly svoje
karty a ukázaly, že nemají co skrývat.
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Trendy spodního prádla pro jaro a léto 2022

POHODLÍ RUKU V RUCE
S LUXUSEM
rhm Praha – V jarní a letní
sezoně se značky čím dál
více věnují tématu
udržitelnosti a přirozenosti.
Základem je jednoduchost
a komfort, který však
nevylučuje stylovost
a eleganci. Návrháři se
inspirují u běžných, módních
kolekcí, díky čemuž se začínají
stírat rozdíly mezi kolekcemi
spodního prádla, nočního
i domácího oblečení.

Andres Sarda

DÁMSKÉ PRÁDLO
Kolekce pro jaro a léto 2022 jsou důkazem, že pohodlí a smyslnost jsou si blíž
než kdy jindy. Přestávají být protikladem a jdou ruku v ruce jak z hlediska využívaných střihů, tak z hlediska materiálů. Návrháři se do kolekcí snaží navracet střihy,
které nositelky nijak neomezují a dopřávají tělu svobodu a přirozený pohyb. Ženy
chtějí v první řadě pohodlné prádlo, které však musí být slušivé. V kolekcích vidíme lehké, avšak pevné úplety či bavlněné krajky. Roste zájem o přírodní materiály.
V kolekcích se objevují ekologicky vyráběné či recyklované tkaniny, které jsou opatřeny nejrůznějšími certifikáty, jako je Made in Green by Oeko-Tex či organická
bavlna s Gots certifikátem.
Denní prádlo
V kolekcích spodního prádla se odráží experimentování a touha po jedinečnosti. Ta
je patrná při jak při volbě barev, tak u střihového řešení. Návrháři přepracovávají
klasické střihy, které dostávají novou, hravou podobu. Klasické funkční prvky v podobě kostic a výztuží jsou nahrazovány jak

8

podpůrnými pásy pod prsy, tak díky modifikaci střihů, které zajistí pevnost i dostatečnou oporu. Bralette se stává střihem
pro každé poprsí. Jedněmi z nejoblíbenějších materiálů budou v nadcházející sezoně jemné síťoviny a měkké, splývavé tyly.
Často fungují jako náhrada za příliš dekorované krajky a ozdobné prýmky.

Noční prádlo
a domácí oblečení
Kolekce nočního prádla přináší elegantně
střižené noční košilky a soupravy nohavic
a vzdušných halenek. Kousky jsou promyšlené do posledního detailu, a to jak z hlediska zajímavých střihových invencí, tak díky
použití na první pohled funkčních prvků,
které však v těchto případech hrají pouze
dekorativní roli.
Dominuje pastelová ovocná barevná paleta v čele s meruňkově oranžovou a banánově žlutou. U domácího oblečení je nejvíce cítit vliv sportovní módy. Oblíbené jsou
upnuté legíny s hravými průstřihy i oversized teplákové soupravy. Svěží barevnou
paletu střídají hravé zvířecí motivy zebří či
leopardí srsti a klasické geometrické vzory, zejména proužky různých šířek.

Zahraniční trendy
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Sassa

Miss Ya

SIGNIFICANT TEXTURES
Návrháři v kolekcích pracují s nejrůznějšími
texturami, které velmi obratně kombinují
dohromady. Na jemné měkké tyly často
vyšívají nejrůznější florální i abstraktní motivy, které pak dále propojují například
s krajkami či materiály s nejrůznějšími
povrchovými úpravami. Výsledkem je
změť struktur, které dohromady velmi
harmonicky fungují. Návrháři také kombinují různě barevné nitě, díky čemuž
získávají výšivky jasnou formu.
PrimaDonna

Marie Jo
L’Aventure

Mey

Chantelle

MESH SPOT
Na kolekce spodního a domácího prádla má i nadále silný vliv
minimalismus. Návrháři vyměňují tradiční krajky za jemné síťoviny a tyly, kterými dekorují
spodní prádlo. Setkáváme se
jak se síťovanými průstřihy, tak
se síťovanými prýmky, které
jsou umístěny jak na dekoltu,
tak jako funkční pás pod ňadry.
Se síťovanými lemy se setkáváme také na kalhotkách. U domácích oděvů návrháři aplikují
například jemné tylové pásy na
náramenice či na stehna.

Naturana
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Hanro

PrimaDonna

Andres Sarda

Mey

BOLD COLORS POP
U zákaznic stále více roste chuť po nošení barevného
prádla. To s sebou přináší jistou dávku hravosti a energičnosti. Jasné, nápadné tóny se objevují jak v čistých plochách, tak ve formě pestrých potisků či krajkových aplikací. Klasická barevná nabídka je vytlačena zvýšenou poptávkou po zářivých a neonových barvách. Trendy budou
především odstíny růžové, oranžové či žluté.

Marie Jo

Mey

Zimmerli

Hanro

YOUNG VINTAGE
V jarní a letní sezoně se velké popularitě těší klasické
střihy, které však dostávají jemnou invenci. Zákaznice se
odvrací od klasického střihu s nízkým sedem a stále častěji vyhledávají kalhotky a tanga s vysokým pasem. U podprsenek jsou nejoblíbenější plné košíčky s kosticemi
a podpěrným pásem pod prsy. Do módy se začínají vracet také něžné krajkové korzety, které dostávají novou
podobu zejména díky zkrácení či aplikaci dekorativních prvků v podobě volánků.

Andres Sarda
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PÁNSKÉ
PRÁDLO
Kolekce pánského prádla pro jaro a léto
zaujmou příjemnou, svěží barevností
i minimalistickými potisky. Značky upírají
pozornost zejména k využívání inovativních materiálů, které se čím dál tím častěji stávají jedním z hlavních kritérií při
nákupu. Proti sobě tak stojí materiály,
které dobře odbourávají pot anebo jsou
díky svým vlastnostem vhodné pro alergiky či lidi s atopickým ekzémem. Tím je
například tkanina Tencel SeaCell, která
je vyrobena z celulózy a mořských řas.

Mey

Denní prádlo
Kolekce denního prádla jsou navrženy tak,
aby je mohli muži využít nejen jako spodní
prádlo, ale také díky různým kombinacím
jako oblečení pro každodenní život. Základem jsou přírodní tkaniny z organické
bavlny či rostlinné celulózy, které jsou šetrné jak k pokožce, tak k životnímu prostředí. Pro zajištění maximálního pohodlí
po celý den je nezbytností dobrý termoregulační účinek i střih, který respektuje přirozený pohyb těla.
Noční prádlo a domácí oblečení
Pánské noční oděvy přebírají prvky každodenní módy, pyžama připomínají ležérnější

Michael Kors

oděvy do města. Základem jsou volnější
šortky či nohavice, které návrháři dále
kombinují například s košilemi ve stejné
barvě či k barevně ladícímu vzoru. Nejčastěji volí jednoduché grafické potisky či
motivy inspirované orientem. Návrháři se
soustředí na pohodlí, kterého se snaží docílit jak práci se střihy, tak využitím měkkých tkanin s funkčními vlastnostmi. Kolekce domácího oblečení obsahují střihy,
které muži dříve nosili výhradně do města. Polokošile a jemnější svetry jsou kombinovány s ladícími blejzry či elegantně
transformovanými mikinami. Také joggingové kalhoty a šortky získávají mnohem
uhlazenější podobu.

Hanro

SOPHISTIC ELEGANCE
Pánské kolekce jsou v nadcházející sezoně
velmi distingované a elegantní. Základem je
neutrální černá a bílá, která je doplněna
uhlazenými bleděmodrými a šedomodrými
odstíny. Návrháři zcela upouštějí od výrazných barev a nápadného vzorování a pozornost upírají na kvalitní materiály a jejich
strukturu. Důležitým prvkem je efekt hedvábného povrchu, který dodává kolekcím
velmi luxusní efekt.

Tom Tailor

Zimmerli

GREEN OASIS
Velmi trendy barvou bude
v pánských kolekcích zelená. Silnou převahu mají zemité tóny,
někteří návrháři se však nebojí
sáhnout i po nápadnějších odstínech, jako je limetkově zelená. V kolekcích se však především setkáváme s tlumenější
khaki, olivovými tóny, decentní
mentolovou či odstínem xanadu. Velmi sofistikovaně působí
zejména na celých kompletech,
ať už to jsou domácí oděvy
v podobě teplákových souprav,
tak jemná trička s boxerkami.

Hanro

Calida
Foto: Vogue.com a archiv firem
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Trendy plavek pro léto 2022

PESTRÉ A HRAVÉ KOLEKCE
rhm Praha –Trendy plavek pro léto
2022 jsou z pohledu dámským i pánských kolekcí nesmírně pestré
a hravé. Pozornost zaujmou především kombinací výrazné barevnosti
a celoplošného vzorování. Všimnout
si můžeme, jak klasických letních motivů jako jsou námořnické proužky a kotvičky, tak více netradičních potisků, jako
jsou například nejrůznější mořská zvířata
či abstraktně laděné květinové potisky.
Při práci se vzorováním hraje důležitou roli
barevnost. Návrháři stále častěji volí kombinaci pestrých barev, díky kterým působí
plavky nesmírně hravě. Z motivů se uplatňují rozmanité druhy florálních motivů,
proužky v nejrůznějších šířkách, ale také
abstraktní geometrické motivy. Častým
prvkem je využití dekorativního, kontrastního proužku, kterým je lemován
například dekolt. Nejvíce trendy
barvou bude modrá, a to ve
všech různých odstínech.
Dále budou velmi módní od-

stíny zelené, jasná žlutá a červená, která
se objevuje zejména v drobnějších akcentech. Návrháři se stále více snaží přinášet
inovace zejména v podobě střihových řešení. Důležitým prvkem je asymetrie, která je
velmi obratně zakomponovaná do jednodílných i dvoudílných plavek. Nejčastěji ji vidíme ve formě jednoho zcela odhaleného ramene. Dále pak návrháři pracují s průstřihy, které velmi často aplikují pouze na jednu stranu, v tomto případě do oblasti
pasu. U podprsenek vidíme ústup od trojúhelníkového střihu, naopak stále oblíbenější jsou plné košíčky, střih bralette či rovné pásy bez výraznějšího tvarování. Z hlediska materiálů jsou stále oblíbenější výrazně
strukturované povrchy. Plavkoviny s žebrováním či jemným krepovým efektem působí
nesmírně elegantně a sofistikovaně. Návrháři také často vytváří nápadné povrchy za
pomoci aplikace žabičkování či jiných forem
jemného zřasení materiálů. V mnoha kolekcích návrháři docílí kontrastu mezi jednotlivými strukturami například za pomoci
kombinace hladké textilie s kovovými komponenty, jako jsou spirály či přezky.

Missya
Naturana

Chantelle

SHADES
OF THE OCEAN
Nejvíce trendy barvou bude
modrá. Návrháři pracují s nejrůznějšími odstíny od bledé
přes azurovou a tyrkysovou
až po temnou námořnickou
modř. S oblibou tyto tóny
kombinují navzájem buď za
pomocí proužků nebo spojováním velkých jednobarevných bloků. Modrá se uplatňuje jak na bikinách, tak na
sofistikovaně střižených jednodílných plavkách.
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CUTOUTS

Etam

Watercult

Maryan Mehlhorn

Marie Jo

Skiny

V kolekcích se uplatňuje rafinovanost a vyzývavost. Návrháři
pracují s průstřihy, které aplikují nejen na pas a boky, ale přesouvají je také na ostatní části
plavek. Někteří vytvářejí na jednodílných plavkách výrazné průstřihy, které pak působí efektem bikin. Protipólem jsou
drobnější průstřihy na bocích či
pod prsy, které jsou zakomponovány do střihu, nebo vznikají
při zavazování plavek za pomocí
šňůrek či drobných pásků.

BOTANIC
GARDEN
Popularitě se opět začínají těšit
florální motivy. Setkáme se
s realistickým vyobrazením i abstraktními kresbami. Jeden
proud ovládly drobné květinky,
na kterých je patrná inspirace
50. a 60. lety, a to nejen potiskem, ale mnohdy i střihově.
Druhým zdrojem inspirace
je exotická havajská flóra, které
dominují buď listy palem a monster, nebo pestrobarevné
květy ibišků či plumérií.

Etam

PÁNSKÉ PLAVKY
Z pánských kolekcí vyzařuje energie a pozitivita. Návrháři představují pestrobarevné modely, které zaujmou na první pohled.
Dominují zejména širší střihy sahající do půlky stehen či těsně nad
kolena. Některé značky se navrací k prodlouženým střihům pod
kolena, které byly trendy zejména v první dekádě tohoto tisíciletí. Největší důraz je kladen na barevnost a potisky. Kolekce pánských plavek se tak představují v pestrých odstínech žluté, modré, tyrkysové i červené. Výrazné tóny
jsou mnohdy navíc podpořeny hravými vzory v podobě
klasických letních motivů jako jsou palmové listy či námořnické pruhy. Nechybí ani více netradiční potisky
v podobě smajlíků, ovoce či mořských živočichů.

Ceceba

Only & Sons

Blend He

Mey

Vilebrequin

Foto: Vogue.com a archiv firem
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Trendy dámské módy pro léto 2022

NĚŽNOST A HRAVOST

JDY
Rhm Praha – Letní kolekce promlouvají k zákazníkům nejen výraznou barevností,
ale také velkou rozmanitostí vybraných materiálů a dekorativních prvků. Proti sobě se staví zejména dva proudy: něžné dívčí detaily a rafinované elementy, které
spolu překvapivě harmonicky koexistují. Z kolekcí je cítit jistá dávka nostalgie, která se projevuje nejen u střihových řešení, ale také u stále narůstající popularity
tradičních řemeslných technik jako je háčkování, vyšívání či batikování.
Nadcházející sezona s sebou přináší notnou dávku ženskosti a křehkosti. Setkáváme se s typicky dívčími prvky, jako jsou kanýry na sukních i na neobvyklých místech,
jako jsou například průkrčníky či náramenice. Návrháři s oblibou řasí látky ať už za
pomoci šňůrek, tak na pevno ve švech.
Sukně a šaty jsou opatřeny výraznými volánky a nápadnými květinovými aplikacemi, které mnohdy z plošný h potisků pře-
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cházejí do 3D aplikací. Efekt něžnosti
umocňuje využívání jemně průsvitných šifonů a organz. Velké oblibě se těší něžně
působící krajky, háčkované detaily a dále
pak také například madeira.
Návrháři i tuto letní sezonu pokračují v co
nejvýraznějším odhalování kůže. Vedle mini cropped topů a výrazných průstřihů na
šatech odhalujících břicho se návrháři
soustředí také na mini a mikro délky suk-

ní. Úspěch slaví také nízko posazené bokové kalhoty. Sofistikovaným způsobem,
jak pracovat s nahotou, je využívání transparentních materiálů, které však neobepínají těsně postavu, nýbrž vytvářejí objemné, efektní drapérie.
Z hlediska barevnosti návrháři nejčastěji
volí hravé a energické odstíny, které mezi
s sebou s oblibou kontrastně kombinují.
Končí nadvláda neutrálních tónů a do popředí se dostává například šafránová červená, neonově žlutá či elektrizující modrá.
Trendy budou všechny odstíny slunečních
paprsků i něžnější bonbónové tóny. Návrháři se soustředí především na kombinaci
velkých barevných ploch, avšak setkáváme se také s abstraktními či geometrickými barevnými vzory.

Zahraniční trendy
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Eudon Choi

Casablanca

Carolina Herrera

Alejandra Alonso

CROCHET AND LACE
Tradiční řemeslné techniky pronikají zpět do módy. Háčkování a krajky ovládly nejen kolekce s módními doplňky, ale
také ty oděvní. Vedle háčkovaných topů a halenek vidíme také dlouhé háčkované šaty či maxi sukně. Cílem je, aby outfitu
zaujal pozornost a zároveň aby byl celkový efekt co nejvíce
ženský a decentní. Z toho důvodu volí návrháři zejména
bílé, béžové či ekru odstíny a vytváří monochromatické outfity. V kolekcích si můžeme povšimnout krajkových či celo háčkovaných setů, které působí velmi
sofistikovaně.

No.21

Carolina Herrera

Prabal
Gurung

Akris

SUN TONES
Výrazným letním trendem budou energické tóny slunečních
paprsků. Návrháři v kolekcích propojují různé odstíny žluté,
oranžové a červené tak, aby byl výsledný dojem co nejvíce
nápadný a hravý. Pestrá barevná paleta prostupuje napříč
celým outfitem a často i celými kolekcemi s jediným cílem –
aby jednotlivé tóny co nejlépe vynikly. Trendy bude kombinování celých barevných bloků, nejčastěji analogových barev,
které dohromady mohou vytvářet lehkou gradaci.

The Mercer
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SUMMER CARDIGAN
Kardigany prochází obměnou a v nadcházejících kolekcích se
objevují v nových, odlehčenějších podobách. Oblíbené jsou jak
ve variantách se zkrácenou délkou, tak ve střizích silně připomínající bolerka. Návrháři také často pracují s různými délkami rukávů. Dochází k výraznému projasnění barevné palety.
Pozornost zaujmou nejen jemné růžové tóny, ale také živější
odstíny oranžové, neonově žluté či modré. Trendy jsou také
decentní geometrické či květinové vzory s lehkým retro nádechem. Z hlediska materiálů se návrháři přiklánějí k jemným
žebrovaným úpletům či pleteninám s řidší vazbou, které mohou zákaznice pohodlně nosit také v teplejším počasí.
Deveaux

Vila

Hamptons Bay

Vero Moda

Emilio Pucci
Alessandra Rich

Prabal Gurung

BRA AS A TOP
Návrháři stále častěji pracují s nápadně odhalenými částmi těla. Jedním z nejvýraznějších trendů je nošení podprsenky či
minitílka namísto trička. Návrháři se
vždy snaží vybalancovat celkový outfit
tak, aby nepůsobil příliš vyzývavě či vulgárně. Pokud není podprsenka nijak
zahalená, volí návrháři zejména sportovnější střihy či braletky a balkonetky
z jemných úpletů. V případě, že volí
trojúhelníčkové podprsenky, doplňují
je navíc například ladící bundičkou,
sáčkem či svetříkem.

Nicole Miller
Foto: Vogue.com a archiv firem
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Trendy pánské módy pro léto 2022

LEHKOST SE PROMÍTÁ
DO STŘIHŮ I BAREV
Rhm Praha – Pánské letní kolekce přinášejí méně konvenční prvky. Oblíbené je
především přepracování tradičních střihů, které dostávají nový, velmi svěží vzhled.
Návrháři s oblibou pracují také s výraznými materiály a s energickou letní barevností, která zaujme pozornost zákazníků. Paleta obsahuje zejména světlé, avšak
svěží tóny růžové, žluté či modré. Metalické povrchové úpravy jsou častým prvkem a vyskytují se ve velkém množství pánských kolekcí.
Stejně jako v dámských kolekcích, tak
i v těch pánských se oblíbeným kouskem
stávají kardigany. Od těch zimních se odlišují především využitím jemnějších a méně hřejivých materiálů a dále pak více hravou barevností. Obměnou prochází také
blejzry či košile, které se v letních kolekcí
objevují v novém, úpletovém provedení
a dostávají tak více ležérní, mnohdy až
sportovní ráz.
V letních kolekcích najdeme mnoho prvoplánově nápadných až extravagantních prvků. Mezi ně se řadí například
textilie s jemným třpytem či metalickým
odleskem. V kolekcích se uplatňují také

méně tradiční prvky jako jsou například
pajetky či blyštivé výšivky. Výrazné jsou
také drobné galanterní doplňky v podobě
knoflíků s hrubým reliéfem či masivních
zdrhovadel.
V nadcházející sezoně můžeme pocítit silnou spjatost s přírodou, která se projevuje
jak na barevnosti, tak na volbě materiálů.
Oblíbené jsou nejrůznější směsi bavlny,
tencel vyráběný z celulózových vláken, ale
také tradičnější letní materiály, jako je například len. K vidění jsou zejména v tlumenějších přírodních tónech hnědé, béžové
a khaki. Velmi trendy bude v letních měsících minimalistický odstín taupe a ecru.

Brunello
Cucinelli

WIDE
SHORTS

4SDesigns

Only & Sons

U střihů dochází
k rozšiřování, návrháři se přiklánějí k více
oversized střihům.
V kolekcích objevují nápadně rozšířené šortky,
a to jak v kratších délkách
do půlky stehen, tak v prodloužené variantě sahající
nízko pod kolena. Zhotoveny
jsou z elegantního pevného
gabardénu, ale také z lehčích bavlněných tkanin či jednobarevných teplákovin.

Moschino

Baileys

LIGHT PINK
Růžová bude jednou z nejdominantnějších barev letních pánských kolekcí. Návrháři dávají
přednost zejména decentním
tónům, z nichž jsou oblíbené
odstíny jemné pudrové, tlumené starorůžové či svěží „baby
pink“. Růžová se uplatňuje, jak
na méně výrazných kouscích,
jako jsou trička či košile, tak na
odlehčených letních oblecích
a ležérně laděných setech. Pozornost nejvíce zaujmou outfity,
které jsou celé kombinovány
v jednom růžovém odstínu.

Foto: Vogue.com a archiv firem
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Trendy textilní galanterie pro jaro a léto 2023

POD TAKTOVKOU
UDRŽITELNOSTI
rhm Praha – Trendy textilní galanterie byly představeny v průběhu února na všech
významných evropských veletrzích. Díky příznivé pandemické situaci se všechny
uskutečnily v podobě, v které jsme je znali z dob před pandemií. Celosvětová pozornost se upírá zejména na udržitelné procesy a využívání přírodních zdrojů, které však kráčí ruku v ruce s moderním designem a inovativními technologiemi.
Trendoví odborníci z pařížského veletrhu
Premiér Vision definovali pět hlavních trendových proudů, které budou v jarní a letní
sezoně klíčové. Sustainability neboli udržitelnost se dnes neomezuje pouze na organické či recyklované materiály. Společnosti
berou v potaz celý výrobní proces nejrůzněj-

ších textilních i galanterních komponentů.
Důležité je také využívaní technologií se sníženým dopadem na životní prostředí. Trend
Vegetal Excellence oslavuje rostlinné zdroje
jako je len, bavlna či lyocell. Ty se v nadcházejícím roce stávají ústředními materiály
nejen u textilií, ale také u krajek, stužek či

TEXTILIE A USNĚ
Bavlna hraje v kolekcích hlavní roli, jsou z ní zhotoveny jemnější mušelíny i textilie s větší gramáží. Oblíbené jsou mramorové tóny střídající hřejivou béžovou a chladivé odstíny šedé. Nápadné jsou hladké i žebrované úplety, které jsou dekorovány třpytivými přízemi nebo dostávají sametově lesklý
vzhled. Uplatňují se výrazné 3D efekty, jako je například plisování, krepový efekt či vytváření zřasení za pomoci elastických nití. V kolekcích nalezneme i velké množství pogumovaných, voděodolných textur. Usně se představují v energické
barevné paletě, která je doplněna o výrazné, metalické
a perleťové povrchové úpravy. Výrazná lícová kresba dohromady se třpytivým povrchem vytváří hru světel a stínů, které
jsou nekonvenční a velmi nápadné.
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prýmek. Trend Augmented tactility se zaměřuje na hmatový smysl. Textury a nápadné povrchy vybízejí ke kontaktu a dotyku. Vyznačují se vizuální měkkostí a pružností.
Čtvrtým trendem je Sensitive Fluidity, který
naopak klade důraz na vizuální efekt povrchů. Jasné barvy v kombinaci s vysokým leskem a třpytem designéři aplikují jak na textilie, tak na ostatní galanterní komponenty.
Trend Bucolic Fantasy odkazuje na lidové
prvky a venkovskou retro náladu. V letní sezoně 2023 však získává jistý kýčový až psychedelický nádech doplněním o zářivé barvy
či abstraktní potisky a výšivky.
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KNOFLÍKY
Také u knoflíků se projevují udržitelné tendence. Designéři
pro jejich zhotovení využívají také recyklovanou bavlnu či materiály, které jsou opatřeny například certifikací Oeko-Tex
Standard 100. Velmi oblíbené jsou také ryze přírodní materiály, jako je kokos či bambus, které s sebou přináší určitou
surovost a přiblížení k přírodě. Oblíbeným materiálem jsou
také lastury a mušle, které díky svému perleťovému povrchu a hravé barevnosti ladí s výraznými povrchovými úpravami textilií. Návrháři pak dále velmi vkusně zpracovávají také plexisklo a kov, které hravě interpretují šperky a ozdoby.
Kolekce nabídnou vedle umírněné neutrální barevné palety
také syté barvy duhy.

ZDRHOVADLA
A KOVOVÉ KOMPONENTY
Zdrhovadla představují rustikální aspekty. Pozornost se stále
více upíná na samotnou textilii, která nese dodatečné úpravy
v podobě roztřepených okrajů či výšivek. Velmi netradiční jsou
také jezdce na zdrhovadlech, které jsou opatřeny například
dřevěnými korálky či masivními kovovými spirálami. Kovové
komponenty mají za cíl zaujmout. Designéři se tak zaměřují
nejen na velikost a masivnost, ale také na zvýšení lesk, který
působí velmi fluidně. Přetrvává trend maxi řetězů a přezek,
přidávají se kovové průvleky, spony a kulaté karabiny.

KRAJKY, STUHY,
APLIKACE A VÝŠIVKY
Nápadné povrchy budou v roce 2023 klíčové. Výšivky jsou
výrazně texturované, zvýrazněny jsou barevnými akcenty
a doplněny jsou o flitrové elementy či korálky. Krajky jsou inspirovány technikou háčkování či macramé a vytvářejí efekt
hrubé síťoviny se vzory listů a dalších organických vzorů.
Trendy jsou duhové barvy, které jsou s oblibou kombinovány
mezi sebou. Módní bude devoré, které obratně propojuje
transparentní síťky s hutnějšími materiály. Hojné využívání
přírodních přízí se přenáší také na nejrůznější prýmky, pásky a šňůrky, které jsou zhotoveny z bavlny, lnu či konopí.
Velmi rustikálně pak působí stuhy z melírovaných přízí či
s efektem melanž, díky čemuž vzniká ve vazbě 3D efekt.

Foto: veletrhy Premiere Vision, Munich Fabric Start a Milano Unica
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UMPRUM Praha

STUDENTI SE PŘEDSTAVILI
V JAPONSKU
Praha – Ateliér designu oděvu a obuvi pod vedením Liběny Rochové se stal pravidelným hostem BFGU Fashion Week. Kolekcí nejnovějších prací studentek a studentů
ateliéru se v Japonsku představil počátkem března letošního roku již popáté.

Vzhledem k pandemickým opatřením organizátoři celou akci opět pořádali online.
Díky tomu vzniklo originální video s módní
přehlídkou, kterému dala nápad a vdechla neobvyklou atmosféru pedagožka Ateliéru fotografie II Štěpánka Stein a Vojta
Novotný, pedagog ateliéru designu oděvu
a obuvi. Sérii přehlídek s kamerou Antoana Pepelanova režírovala Amálie Kovářová. Impresivní kulisy poskytly nejrůznější prostory nového Technologického centra UMPRUM.
Video představuje celkem osm kolekcí osmi studentů ateliéru – bakalářské práce,
magisterské práce nebo nepřehlédnutelné projekty, jakými jsou například ty Aleše
Hnátka a Valerie Jurčíkové. Díky tomu jde

Představené
módní kolekce:
Tomáš Němec – 2053
Alexandra Gnidiaková – Persona
Natálie Dufková – Her
Natálie Nepovímová – Exuviae
Agáta Seeháková – Ctrl+c/Ctrl+v
Zoltán Tóth – Re
Valerie Jurčíková – SS22 Obsession
Aleš Hnátek – Spring/Summer 2022
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o pestrou přehlídku různorodých prací,
které však mají dohromady hodně společného – udržitelný přístup k módě, vztah
oděvu a lidského těla, nebo fenomény,
které se módy dotýkají.
Vztah oděvu a těla a jejich vzájemné ovlivňování a propojení jsou hlavním motivem
kolekce Exuviae Natálie Nepovímové. Ta se
konkrétně zaměřila na problematiku svlé-

kání a převlékání. Ženskostí a vztahu těla
k oblečení se věnovala i kolekce Her Natálie Dufkové. Hlavní otázkou a inspirací kolekce Ctrl+v/Ctrl+c Agáty Seehákové je
problematika imitace versus inspirace
v oděvním návrhářství. K vyjádření tohoto
věčného sporu Agáta využila přepracování
charakteristických prvků modelů svých
spolužáků do nových oděvů. Tomáš Němec
pracoval s možným propojením virtuální reality s oděvem. V aktuální kolekci využil vygenerované grafické vzory digitalizovaných
florálních motivů, které vytvořil ve spolupráci s grafikem Matějem Vojtušem.
Valerie Jurčíková představila sérii oděvů
pod názvem Obsese. Obsesi v oděvu
v tomto případě znázorňuje linka, která
prochází povrchem těla skrze oděv a postupně se umocňuje a stupňuje.
Zoltán Tóth se dlouhodobě zabývá problematikou udržitelnosti, etiky, vlivů na životní
prostředí a další důležité otázky spojené
s ekologickou a udržitelnou módou. To se
čím dál hlouběji propisuje i do jeho práce.
Hlavním inspiračním zdrojem Alexandry
Gnidiakové je české loutkářství. Pro tvorbu
kolekce využívala staré, použité a nepotřebné látky, které v sobě nesou nezapomenutelnou historii, stejně jako loutkářství. Díky
tomu, že se přehlídka konala zprostředkovaně, je možné si všechny kolekce prohlédnout na pro tuto příležitost speciálně vytvořeném videu: youtu.be/BhKptIZ5CHM
Mgr. Kamila Stehlíková,
Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze
Foto: Samuel Petráš
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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 a nápisy, ukazující na kvalitu oděvu či na jeho
originalitu. Kde končí možnosti jednoduchého potisku nebo složitého vyšívání, hrají
prim pevné, pružné a odolné emblémy technologie Flexxline®.
Zákazníci hledající ideální aplikaci na textil
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® jeho 3D struktura
s možností reliéfního ztvárnění.
Velice široká je také škála barev,
a to včetně stříbrně lesklé
a chromově lesklé.
Emblémy Flexxline® se skvěle hodí na dresy a další sportovní oblečení. Jsou totiž měkké a pružné, takže v pohybu nepřekážejí
a neškrábou. Zároveň snesou velmi drsné
zacházení, typické u kolektivních sportů jako jsou hokej, fotbal či ragby. V České republice tyto emblémy například zdobí dresy
fotbalových klubů Zbrojovky Brno a Sigmy
Olomouc či oblečení módní značky Kaia Elite. Výdrž v extrémních podmínkách dokazuje též využití na hasičských zásahových

oblecích, kde musí emblémy plnit 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.

130–140 °C. Pak se lepidlo roztaví a lis
emblém k povrchu textilu přitlačí a zalisuje. Druhou možností je použít Flexxline®
v samolepicí formě. Ta je vhodná především pro plastické a velice jemné nápisy
a použitelná i na netextilní povrchy.
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.
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

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
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Představujeme designéry

ZUZANA BĚHALOVÁ
SEDMIDUBSKÁ
Bezděkov – Pokračujeme v našem seriálu, ve kterém představujeme návrháře
a designéry z České republiky i ze zahraničí. Tentokrát vám přestavujeme
módní návrhářku Zuzanu Běhalovou
Sedmidubskou, která žije a tvoří v Bezděkově, nedaleko Velké Bíteše pod
značkou 7dub, ale současně také učí
na Střední škole umění a designu
a Vyšší odborné škole v Brně.
Jaká byla vaše cesta k profesi módní
návrhářky?
Už v dětství jsem ráda kreslila. Když jsem
se na konci základní školy rozhodovala, na
jakou školu jít, věděla jsem, že chci, aby
byla uměleckého typu. Protože mě začala
více bavit móda, podala jsem si přihlášku
na textilní školu, chtěla jsem znát ke kreslení i něco více. Vyšlo to a následně jsem
pokračovala ve studiu na vysoké škole.
Čím se ve své tvorbě zabýváte?
Při studiu vysoké školy jsem hledala svůj
styl, mohla jsem si tehdy vyzkoušet tvořit
různé typy oděvů, za což jsem vděčná.
Dříve mě velmi bavilo tvořit asymetrické
oděvy a oděvy na hraně nositelnosti. V poslední době je moje tvorba jednodušších
střihů, více nositelná. Více pracuji s úpletem. Využívám přírodní materiály, jako je
vlna, bavlna, hedvábí apod. Už deset let
pracuji s biobavlnou a biobavlnou s elastanem, jako výtvarnici mi vyhovuje také viskóza s elastanem. Nemám ráda polyesterové materiály. Mají elektrostatický náboj, drží pachy a jsou lepivé, nejsou uživatelsky příjemné.
Co obsahuje vaše tvorba?
Módu určenou pro ženy, běžně nositelné
oblečení jako například šaty, sukně, kabáty, vestičky apod. Při tvorbě každého oděvu se snažím, aby byl střihově zajímavý,
ale nositelný a respektuji současně také
vlastnosti daného materiálu. Tvořím také
společenské a svatební šaty.
Jak vnímáte dění poslední dva náročné
roky, dotklo se vás nějak výrazně?
Když začala pandemie koronaviru, byla
jsem ráda, že pracuji i jako učitelka, nemusela jsem se díky tomu bát o své uživení a pokračování módní tvorby. Nutno ale
přiznat, že distanční vzdělávání studentů
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bylo náročné na čas. Učila jsem konstrukce a modelace střihu i praktické činnosti.
Modelaci střihů se učit dalo, šlo to za pomocí zmenšených střihových šablon. Ukazovala jsem online, jak se střih může rozstřihnout, aby bylo dosaženo určitého
vzhledu. Praktické činnosti byly náročné.
Až to šlo, velmi studentům pomohly osobní konzultace s námi učiteli, bylo to užitečné pro pokračování práce.
Který váš model byl kdy nejvíce pracný
a můžete jej popsat?
Řekla bych, že asi moje diplomová práce
na UMPRUM, což je přirozené, protože
by to tak mělo být, aby člověk ukázal, co
v něm je, to nejlepší, co se naučil. Když
jsem byla ve Španělsku v Granadě na stáži, spontánně jsem si při odletu na letišti
skicovala své dojmy. Obtížné pak totiž bylo
moje nápady promítnout a zpracovat do
oděvu, hodně prvků bylo aranžovaných na
figuríně, zahrnovalo to i vyztužené korzetové prvky apod.
Kde získáváte inspiraci pro svou tvorbu?
Vždy mě ovlivňovalo cestování, po zaujetí
jsem danou myšlenku odrazila v kolekci,
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ale poslední dobou je to spíše nálada
a pocity. Mám moc ráda tradice, řemeslo
a hledám netradiční techniky.
Co vás nejvíce baví na vaší práci a co považujete za náročné na své práci?
V našem oboru je nejzajímavější tvůrčí činnost, to, že se z návrhů stane hotová věc.
Mám moc ráda kreativní tvůrčí proces, kdy
hledáte materiál, formu i tvar. To platí
i u studentů. Jsem šťastná, že si studenti
naší školy z oboru mohou vyzkoušet snad

všechno, různé techniky kresby i malby,
práci s fotografií, modrotisk, artprotis
(u nás ve škole je jediný a poslední v Česku), dále sítotisk apod. Škola zajistí studentům technické znalosti, možnost zkoušet a získávat přehled a dovednosti. Těší
mě vysoká úroveň vzdělávání na naší škole.
Za velmi náročné jako návrhářka považuji
sehnat šikovnou krejčovou a člověka na
pomoc s prezentací mojí značky. Nyní
v současné nejisté době upřednostňuji
spíše svoji činnost učitelky. Je náročné
v nejistých časech udržovat svoji značku.

Zuzana Běhalová
Sedmidubská
Módní návrhářka Zuzana Běhalová
Sedmidubská, narozená 8. června
1983 v Brně, tvoří od roku 2007 pod
značkou 7dub dámské autorské oděvní kolekce. Volně čerpá inspiraci z prostředí, které ji obklopuje. Ráda zapojuje do své tvorby motivy z cest a z přírody. Důraz klade na kvalitní řemeslné
zpracování. Výsledkem je oděv, který
hledá nové formy, pohrává si s tvaroslovím těla. Často asymetrický, aranžovaný, vytvořený z neobvyklého střihového řešení. Vedle svých tematicky laděných kolekcí se zabývá i zakázkovou
tvorbou. Značka 7dub je vhodná pro
ženy, které upřednostňují přírodní materiály a je pro ně také důležitý dopad
jejich nákupních rozhodování nejen
v módním průmyslu.
Zuzana vystudovala obor Navrhování
a modelování oděvů na Střední průmyslové škole textilní Brno, následně
pokračovala ve studiu oboru Oděvní
výtvarnictví, pod pedagogickým vedením doc. ak. mal. Heleny Krbcové
a doc. ak. mal. Josefa Ťapťucha na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze. Designérka Běhalová Sedmidubská má na módním průmyslu ráda možnost volby a výběru svého stylu a vadí jí podhodnocení práce lidí
v oboru.
Zuzana Běhalová Sedmidubská také
učí výtvarnou přípravu, dílenskou praxi, konstrukci a modelaci střihu na
Střední škole umění a designu a Vyšší
odborné škole v Brně. Tvorbu značky
7dub můžete zakoupit v e-shopu
www.7dub.cz/e-shop/, nebo v pražském showroomu Sistersconspiracy.
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Myslíte, že vykonávat profesi módní návrhářky kdekoliv jinde než v Praze je náročnější?
Praha je centrum módního dění, není tam
nouze o zákaznice a zakázky, ale jsou tam
zase vyšší náklady. Ono vše má vždy své
klady i zápory. V Praze jsem žila, tak mám
osobní zkušenost. To, že žiji na venkově,
mě vzdaluje od celkového povědomí v oboru, ale jsem zase vnitřně spokojenější.
Snažím se více nabízet své oděvy přes
webové stránky.
Komu je určena vaše tvorba?
Ženám, které mají rády přírodní materiály, hledají oblečení příjemné na nošení
a je po ně důležitý dopad jejich nákupních
rozhodování. Moji značku vyhledávají ženy, kterým se líbí volné oděvy na pomezí
běžně nošeného oblečení a společenskou módou. Co se týká jejich věku, nachází se ve skupině od 25 do 50 let. Zajímavé je, že se to odvíjí dle mého věku,
tak nějak jdou věkově se mnou. Když
jsem žila v Praze, byly to ženy profese architektek, právniček, lékařek apod., nyní
je ta škála pestřejší. Není výjimkou, že
ženy s nižším příjmem si u mě nějaký
módní kousek vyberou a našetří si na
něj. Lidé se dnes hodně zajímají o kvalitu
bez ohledu na jejich příjmy. Zvláště pak
nastupující generace.
Když za vámi přijdou vaše zákaznice,
mají jasnou představu, co chtějí?
Je to různé, některá dáma má až příliš
jasnou představu, že si říkám, že mě vůbec nepotřebuje, spíše by se jí hodila krejčová, která by jí to jen ušila. Jindy je to
konzultace materiálu i střihu. Mám nabídku oděvů na svém e-shopu a na základě
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toho se ženy ozývají, že by ten model
chtěly, ale že jej chtějí kratší apod. Moji
módu kupují i muži pro své partnerky,
když přijdou a něco se jim líbí, hned koupí
a odchází.
Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

ni střihy. To bylo hodně kreativní. V současné době mne spíše firmy oslovují
s nějakým určitým požadavkem, třeba vymyslet zapínání na dřevěné motýlky, nebo úchyt z pruženky na pero k deníku.
Docela praktické věci, ale technologicky
vlastně náročné.
Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

V minulosti jsem se účastnila prodejních
trhů s nezávislou módou, následně se akce kvůli pandemii koronaviru nekonaly, tak
se prezentuji na sociálních sítích a webu.
Mám sdílený ateliér v Praze Sistersconspiracy a tam se snažíme pořádat eventy.
Kde prodáváte svoji tvorbu?
Převážně na svém webu v e-shopu
a showroomu v Praze a na molo7. Věřím,
že i v Brně najdu v budoucnosti místo,
komplikací je nyní doba kovidová a skluz ve
škole, který jsme se studenty nabrali.
Dokážete si představit spolupráci
s maloobchody či průmyslovými výrobci
v České republice?
To bych asi nemohla i učit a tudíž bych se
musela rozhodnout, co upřednostním.
Nemáme to jako návrháři snadné, narážíme na to, že když chceme naši tvorbu
prodávat v nějakých kamenných obchodech, jde to pouze formou komise. Když
se oděv neprodá, co s ním udělat? Je to
starší kolekce a nelze jej prodat za plnou
cenu. V Česku nefunguje funkce nákupčího, což je škoda.
Jakou dosavadní spolupráci považujete
za nejzajímavější?
Nejvíce mi dalo, když jsem v minulosti
podle návrhů Hany Zárubové dělala pro

Najít si na spolupráci krejčovou a více rozvíjet značku, otevřít v budoucnu showroom v Brně. Přes rok se ve větším rozsahu věnuji škole a o letních prázdninách zase svojí značce.
Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářům?
Nebojte se spolupráce s návrháři, prospěje to obou stranám a celkově českému módnímu průmyslu, myslím.
Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: Vendula Fantová
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Veletrhy STYL a KABO, únor 2022, Brno

ZDŮRAZNILY TREND
UDRŽITELNOSTI

Brno – Veletrhy STYL a KABO se uskutečnily na brněnském výstavišti od
19. do 21. února 2022. Odborníci
a obchodníci z textilní a obuvnické
branže potvrdili, že jsou pro ně veletrhy
důležitým obchodním nástrojem. Ocenili
zejména příležitost setkat se s partnery a zákazníky. Na výstavišti se představily kolekce více než 226 značek.
„Veletrhy STYL a KABO zahájily veletržní
sezonu 2022 na brněnském výstavišti
a potvrdily svůj význam pro vystavovatele
i návštěvníky. V době, kdy mnoho oborů
čelí nedostatku inovativních exponátů, je
potěšitelné, že textilní i obuvnický průmysl
mají stále co představit. Průběh veletrhů
také potvrdil potřebu osobního kontaktu
v dodavatelsko – odběratelských vztazích,
což potvrzuje dlouhodobě množství vystavovatelů. Možnost zažít novinky všemi
smysly je nenahraditelná a věřím, že srpnový ročník obou unikátních veletrhů
umožní návštěvníkům takový zážitek již
v době ryze postcovidové,“ uzavírá tříden-

ní veletrhy módy, obuvi a koženého zboží
generální ředitel Veletrhů Brno Tomáš
Moravec.
Módní veletrhy STYL a KABO se za svou
existenci staly nenahraditelným B2B
marketingovým nástrojem pro tuzemskou i zahraniční módu. „Oslovovat nejen
koncové spotřebitele, ale i obchodní partnery bylo vždy jedním z hlavních principů
veletrhů. V módním průmyslu je osobní
B2B platforma velmi důležitá a nezastupitelná,“ dodává k aktuálnímu ročníku ředitelka módních veletrhů Gabriela Císařová.
V pavilonu P čekaly odborné návštěvníky
nejnovější kolekce oděvů, módních doplňků, obuvi i kožené galanterie reprezentované přes sto vystavovatelů z deseti států. Do Brna přijeli nejen výrobci
a prodejci z České republiky, ale také ze
Slovenska, Polska, Německa, Rakouska,
Turecka, Maďarska, Řecka, Rumunska
a Portugalska.
Udržitelnost i přírodní materiály
Stejně jako v předchozích letech představili někteří vystavovatelé kolekce vytvořené z recyklovaných a k životnímu prostředí šetrných materiálů. Produkce těchto
výrobků respektuje zásady cirkulární ekonomiky. Na veletrhu se také projevila rostoucí obliba barefootové obuvi. Přírodní
materiály reprezentovala na veletrhu například společnost H&D: „To, co je silným
trendem ve lněné konfekci, převádíme do

silnějších těžších materiálů zimní konfekce dámských šatů. Šaty jsou nadčasové,
sluší mnoha postavám a je důležité chytnout ten správný střih,“ doplňuje obchodní ředitelka společnosti H&D Monika Havlová. S produkty vyrobenými s filozofií zero waste přijela na veletrh značka Blue
Shadow, výrobky z přírodních materiálů
představila i firma Lamido. A kdo by si
přál naprostý unikát, a ještě chtěl podpořit trend cirkulární ekonomiky, může si objednat výrobu z vlastního dodaného materiálu, například džínoviny u firmy Personality. „Z vašich oblíbených džín se tak může
stát třeba slušivá čepice s kšiltem, zvaná
pekařka,“ popisují manželé Duvnjak, kteří
stojí za rodinnou firmou Personality.
Návrat do půlroční periody
Únorové veletrhy STYL a KABO se konaly
s půlročním odstupem od loňského srpnového ročníku. Vystavovatelé návrat do
pravidelného cyklu hodnotí kladně, veletrhy v jejich marketingovém mixu hrají nezastupitelnou úlohu. „Jsem velmi ráda,
že se STYL a KABO opět konají. Naše zákaznice nám totiž v covidové pauze dávaly vědět, že by nás opět rády viděly, aniž
by musely jezdit přes půl republiky do severních Čech,“ potvrzuje důležitost brněnských veletrhů módy Jiřina Matoušová z firmy WERSO.
Foto: BVV a redakce
Světa textilu & obuvi
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Obchody s textilní galanterií

DNES ŠIJÍ I MUŽI

Prodejna v OC Fórum v Liberci
ČR – „Dříve se pletení a podobným činnostem věnovala převážně starší generace
žen, a to z důvodu nedostatku zboží. Dnes se těmto aktivitám věnují více mladí lidé, chtějí mít originální kousky. A tak šijí a háčkují i muži,“ říká Jana Sůvová (51)
majitelka společnosti Jana Sůvová, která zaštiťuje čtyři kamenné prodejny se sortimentem textilní galanterie. Všechny – v Liberci, Jablonci nad Nisou, Pardubicích
i Rumburku – nesou název Galanterie Kristýna. Svět textilu & obuvi požádal paní
Sůvovou o rozhovor.
Můžete shrnout vývoj svého podnikání
dodnes?
Začínala jsem podnikat v malém krámku
v roce 1993 v Jablonci nad Nisou, mimo
centrum, v domě bez výlohy. Později jsem
se přesunula do kamenné prodejny v centru města, následně jsem otevřela kamennou prodejnu v Liberci, později v Rumburku a naposledy zhruba před osmi lety obchod v Pardubicích. Naše nejmenší prodejna v Rumburku se rozkládá na 110 m2
a největší kamennou prodejnu provozuji
na 300 m2 v Liberci. Celkově zaměstnávám 13 zaměstnanců a pět brigádnic.
Kdo jsou vaši zákazníci?
Jsou to převážně ženy od 15 do 70 let.
Chodí k nám i muži ve středním a senior-
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ním věku. Jde o muže, kteří žijí například
sami a potřebují náš sortiment k drobným opravám. Našimi zákazníky jsou také motorkáři a rybáři, ale i muži, jež rádi
pletou a vyšívají. Naše prodejna v Liberci
je oblíbená i u studentů tamější univerzity
zvláště v době, kdy tvoří své odborné
práce.
Když jsem začínala podnikat, bylo to období boomu po revoluci, byl nedostatek nejen
galanterního zboží. Ženy se tehdy věnovaly
ručním pracím, protože musely. Dnes se
ručním pracím chtějí věnovat a mají to jako své hobby, navíc je to trend, je žádoucí
mít něco jiného, zajímavého. V současnosti k nám chodí často nakupovat maminky
s dětmi, dříve chodívala ale mnohem více
než dnes starší generace.
V současnosti se lidé věnují technikám,
kterým dříve ne, například plstění, origa-

mi a dalším papírovým technikám, tvorbě
nejrůznějších dekorací z papíru. Možná
vás to překvapí, nabízíme nejen galanterní zboží, ale také papírenský sortiment,
ne však kancelářský, ale tvořicí.
Co všechno v sortimentu nabízíte?
Kompletní sortiment textilní galanterie,
látky, máme i papírenské zboží, máme
různé doplňky na záclony, malý bytový textil – chňapky, utěrky, dekorace z oblasti
květinářství. Rozhodli jsme se tak proto,
abychom fungovali celý rok, protože v létě
se lidé nevěnují ruční práci v takovém rozsahu jako v zimě. V nabídce máme i bižuterní a punčochové zboží. Upřednostňujeme české zboží, ale bohužel za dobu našeho podnikání hodně českých výrobců zaniklo, mám pocit, že méně reagují na nové
trendy oproti firmám zahraničním.
Základní sortiment textilní galanterie je ve
všech našich prodejnách stejný, ale ve
větších prodejnách máme o to širší nabídku sortimentu. Například v Liberci v prostorách Obchodního centra Forum nabízíme skutečně velký sortiment látek na šití,
což naše zákaznice oceňují, protože hodně šijí pro své děti.

Proﬁl
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Myslíte, že kvalita sortimentu textilní
galanterie je větší než v době, kdy jste
začínala podnikat?
Řekla bych, že se nám daří sehnat asi
všechno, co pro naše zákazníky potřebujeme, ale určitě bychom ocenili větší výběr v sortimentu zdrhovadel a knoflíků.
Za nepříjemné v některých dodavatelských řetězcích považuji dlouhou dodací
dobu, a to tři až čtyři měsíce a nutnost
objednat velkého množství zboží. Dříve
jsme velmi kvalitní sortiment kupovali ve
velké míře od německých dodavatelů,
dnes už je v nabídce také u českých dodavatelů. Na českém trhu se objevuje v nabídce dodavatelů bohužel i nekvalitní zboží
z Číny, kterému se vyhýbáme.

Byla znatelná změna nákupního chování
vašich zákazníků během lockdownu?
Lze to popsat jako vývoj během posledních
dvou let. Když začala pandemie koronaviru, zákazníci si u nás kupovali pouze látku
a gumičku na tvorbu roušek. Během dalšího roku začali kupovat i jiné věci, protože
mnoho druhů prodejen bylo zavřených.
Oproti běžným tržbám jsme zaznamenali
pokles, chodilo k nám menší množství lidí,
a to jen když něco konkrétního potřebovali,
nejen produkty pro zábavu a radost z tvoření. Chodili k nám nakupovat i senioři, kteří si ale mnohdy koupili pouze drobnosti
a chtěli si jen popovídat, cítili se osamělí.
Jakou formu marketingu považujete za
nejúspěšnější?

Jak často měníte vzhled výlohy?
Výlohu na každé prodejně měníme zhruba po dvou měsících. Změna vzhledu výlohy prodejny je v kompetenci každé vedoucí prodejny a příležitostně k tomu dávám doporučení já. Je to o komunikaci,
protože svoje podnikání vnímám jako týmovou práci.

Jak se říká, že výloha obchodu prodává,
musím říct, že s tímto tvrzením souhlasím.
Na našich prodejnách je zásadní prezentace ve výlohách prodejen. Jsem velmi ráda
za empatii vedoucích mých prodejen, které
ví, jakou mám představu a v souladu s ní
tvoří naše výlohy. Když mám pocit, že mi něco ve výloze chybí, upozorním na to právě

vedoucí prodejen. Samozřejmě neodmyslitelnou součástí dnešní moderní prezentace
je aktivita na sociálních sítích, které se rovněž věnujeme. Nejlepší reklamou je spokojená zákaznice a zákazník, což se osvědčuje
i nám, protože spokojení zákazníci a zákaznice šíří svoje názory velmi rychle dál směrem k dalším lidem a ti se obvykle brzy stávají našimi novými zákazníky.
Jaké vztahy máte se svojí konkurencí,
čím se od ní lišíte?
Řekla bych, že vztahy s většinou konkurenčních firem máme neutrální, možná
i pohodové. Jen jedna konkurence se nás
snaží kopírovat, ale zákazníci mají naštěstí bližší vztah k nám. Lišíme se určitě velkým rozsahem nabízeného sortimentu, to
objektivně víme, ale říkají to rovněž naši
dodavatelé a zákaznice i zákazníci.
Jak vnímáte situaci v tomto odvětví od
doby začátku svého podnikání? Co se
mění nejvíce?
Mění se přístupu lidí k využívání sortimentu
textilní galanterie. Lidé dnes tvoří, protože
chtějí a baví je to, nedělají to z nouze, protože by potřebovali, tak jako dříve. Jsem
potěšená, když vidím, že umění tvořit předávají ve svých rodinách mladší generaci.
Díky čemu si myslíte, že jste se doposud
úspěšně udrželi na trhu a jaké máte plány do budoucnosti?
Myslím, že jsem se na trhu udržela díky
poctivé práci a houževnatosti. Další prodejnu nejspíš otevírat nebudu, se současným počtem čtyř prodejen jsem spokojená. Doufám, že podnikat budu i třeba takových dalších 15 či 20 let.
Co byste ráda vzkázala našim čtenářům?
Dělejte si radost, tvořte, věnujte se ruční
práci, předávejte umění ručních prací další generaci z vašeho okolí. Je určitě lepší,
když se nová generace umí věnovat i něčemu jinému než jen sezení u počítače.

Prodejna v Jablonci nad Nisou

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: Archiv Jany Sůvové
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Veletrh KABO, Brno

PŘEDÁNY NOVÉ
CERTIFIKÁTY KVALITY
Brno – Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) je garantem značky Žirafa –
zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě. Tato značka, resp. nové certifikáty značky se již tradičně předávají právě při veletrhu KABO.

Značka Žirafa byla do vládního programu
Česká kvalita, který propaguje a podporuje
kvalitní výrobky a služby a je součástí Národní politiky kvality, přijata jako jedna z prv-

ních značek. Dá se říci, že značka roztomilé žirafky se stala jednou z nejznámějších
a nejoblíbenějších značek kvality u spotřebitelů. Spotřebitelé jsou si stále více vědomi

i rizika poškození dětských nohou, pokud
nakupují nekvalitní dětskou obuv.
Také letos byla předána při příležitosti veletrhu KABO nová ocenění firmám, které se
seriózně a dlouhodobě zabývají kvalitou
dětské obuvi a tuto si nechávají ověřit v systému tzv. nadstandardního hodnocení
a dobrovolné certifikace. Péče o nadstandardní kvalitu je prostoupena vždy celou firemní filozofií a obuv je ve firmách navrhována a vyráběna s náležitou péčí a láskou,
a to i v dnešní velmi složité době. Vzhledem k současné epidemiologické situaci
předali zástupci ČOKA jako správci značky
Žirafa nové certifikáty a diplomy firmám
jen na stánku ČOKA při únorovém veletrhu KABO 2022 a na sekretariátu ČOKA.
Všem oceněným firmám blahopřejeme
a přejeme jim mnoho spokojených odběratelů i konečných spotřebitelů!
PhDr. Vlasta Mayerová
a Ing. Marcela Melichárková,
Česká obuvnická a kožedělná asociace
Foto: ČOKA

HP Čechtín s.r.o.
Výrobek: Dětská obuv textilní domácí
Firma HP Čechtín s.r.o. je rodinná firma s téměř 30letou tradicí 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.

Jednatel firmy HP Čechtín s.r.o. Ing. Hynek Patrna přebírá nový
certifikát na stánku ČOKA při veletrhu KABO 2022 z rukou
Miroslava Bíska – prezidenta ČOKA
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Konsorcium T+M s.r.o., Blansko
Výrobek: Dětská obuv letní, celoroční a zimní
Blanská firma Konsorcium T+M s.r.o. byla založena v roce 1994. Zabývá se výrobou a velkoobchodním prodejem dámské, pánské a dětské obuvi. Za posledních 15 let se stala jedním z předních dodavatelů dětské nadstandardně hodnocené
a dobrovolně certifikované obuvi v České republice. Kolekce dětské zimní, celoroční a letní vycházkové obuvi firmy Konsorcium T+M s.r.o. splňuje
vždy náročné požadavky na zdravotní nezávadnost, na ortopedicky vhodnou konstrukci obuvi, na
přísné hygienické atesty i na bezpečnost při nošení. Kolekce zimní obuvi využívá kombinaci usňových a textilních materiálů na svršku obuvi, podšívka je z ovčího rouna a navíc je obuv vybavena klimamembránou. Tím je zajištěn maximální komfort
nošení této dětské zimní obuvi. Také kolekce letní
obuvi je vyrobena jen z vysoce kvalitních usňových
matriálů, které jsou používány na svršek, podšívku
i stélku obuvi. Kolekce dětské obuvi jsou uváděny
na trh pod registrovanou značkou KTR.

Jednatel firmy Konsorcium T+M s.r.o. Antonín Žirovnický
a Miroslav Bísek – prezident ČOKA při předávání nového certifikátu
kvality na stánku ČOKA při veletrhu KABO 2022.

Rak spol. s r.o., Bánovce na Bebravou
Výrobek: Dětská domácí textilní obuv
Kráčíme s vámi už od roku 1993. Na této cestě nás vždy spojovala láska k práci, kterou děláme, a úcta k našemu řemeslu. Jsme obuvníci
a známe své řemeslo. S nadšením jsme náš
podnik rozběhli na jednom stole. Jsme šťastní,
když můžeme i my přispět k radostným krůčkům
dětí. Vyrábět obuv pro dítě je velká zodpovědnost, kterou s pokorou přijímáme. Rukama zkušeného řemeslníka u nás projde každý detail vyráběné boty. Na každém krůčku a každém detailu záleží. Jsme důslední, protože nám na nohou
dětí záleží. Přesvědčte se sami. Dětské botičky
nejsou jen něco, z čeho dítě brzy vyroste. Nejsou jen zaprášenou památkou na dětství. První
krůčky jsou nejdůležitější a první boty jsou jejich
neodmyslitelnou součástí.

Pan Vojtech Račko – jednatel firmy RAK spol. s.r.o. a PhDr. Vlasta
Mayerová – ředitelka ČOKA při předávání nového certifikátu
na sekretariátu ČOKA.
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Veletrh KABO

MASTER OF CRYSTAL

Brno – Také letos při veletrhu KABO
představili výsledky svých prací studenti odborných škol. Konkrétně mohli
návštěvníci veletrhů obdivovat práce
studentů ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, obor Design obuvi a studentů Ateliéru designu
obuvi, Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ze Zlína.
Kromě obuvi a kožené galanterie byly vystaveny i plakáty a další výtvarné práce,
které studenti k obhajobám svých vytvořených kolekcí dokládají. Vystaveny byly rovněž realizované návrhy vybrané do Soutěže Master of Crystal. Tuto soutěž vyhlašuje přední světový sklářský výrobce Preciosa již od roku 2008. Preciosa je přední
světový výrobce českého křišťálu a šperkových kamenů. Divize Components spolupracuje s nejvýznamnějšími módními
a designovými studii. Její portfolio zahrnuje desítky tisíc broušených komponentů.
Je mezi nimi i šatonová růže Maxima, kte-
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rá odráží 264 paprsků světla a je nejvíce
blyštivým broušeným kamenem na trhu.
Do soutěže Master of Crystal se v loňském roce přihlásilo na 80 návrhů mladých designérů z několika evropských zemí. Zastoupení měly univerzity z Velké Británie, Slovenska, Ukrajiny i Česka. Do finále se probojovali i zástupci škol
středních – v konkurenci obstály Střední
uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště a Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí. Komise z tohoto soubo-

ru děl vybrala skupinu semifinalistů, kteří
měli vypracovat své návrhy do reálných
modelů. Ti nejlepší se pak mohli v září
prezentovat na přehlídce Mercedes-Benz
Prague Fashion Weeku.
Potěšitelnou skutečností je, že hned dvě
studentky z Designu obuvi z Uherského
Hradiště Daniela Tomková a Michaela Hofmanová uspěly vloni jako finalistky v této
prestižní soutěži pořádané firmou Preciosa. Studentky se věnovaly své tvorbě pod
vedením zkušených kantorek i o prázdninách, aby stihly dodat hotové modely do
10. srpna 2021. Úžasná byla i atmosféra, která pak provázela celou módní přehlídku na Mercedes-Benz Prague Fashion
Week, kde ve světlech reflektorů zazářily
jejich boty a kabelky s použitím komponentů od firmy Preciosa. Také tyto perfektně
vypracované a úžasné modely obuvi a kabelek, bohatě zdobené křišťálovými kameny, byly vystaveny po celou dobu veletrhů
v prosklených vitrínách pavilonu P.
PhDr. Vlasta Mayerová,
MgA. Jitka Langerová

Čísla a fakta
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Tržby textilního maloobchodu za leden-únor 2022

OBCHODY ZŮSTALY KONEČNĚ OTEVŘENY!
Praha – Prudké zvýšení tržeb tuzemského textilního a oděvního maloobchodu v lednu a únoru 2022 ve srovnání
se stejným obdobím loňského roku působí na první pohled působivě! Tržby
stouply v lednu o 200 % (!) a v únoru
o 180 %! Jakkoliv tento nárůst vypadá
impozantně, je třeba se na něj dívat
střízlivým pohledem. Tak například už
jen fakt, že v lednu 2021 byly specializované obchody s textilem a oděvy
v České republice uzavřené (a letos ne)
vysvětluje mnohé...
Vyplývá to z údajů, které nám posílají členové test-klubu odborného časopisu Svět
textilu & obuvi. Máme tak pravidelná hlášení od více než stovky respondentů. Vývoj
tržeb zveřejňujeme anonymně a vždy v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku. Pokud budete mít zájem připojit
se, budeme rádi. Stačí jen napsat na
e-mailovou adresu redakce@textil-obuv.cz.
Začátek roku: hlad po zboží
Jak jsme již uvedli, leden 2022 bude patřit k tahounům letošního tuzemského
maloobchodu. Prodávalo se typicky zimní
zboží, jako bundy a pláště, svetry a mikiny, pletené čepice i teplé spodní prádlo.
Dobře šlo na odbyt i vybavení na hory, na
které se letos také hojně jezdilo. Lidé také
utráceli peníze, které našli pod stromečkem. „Letošní leden byl nejlepší za poslední dva roky,“ napsal nám majitel obchodu
s oděvy v Českých Budějovicích. Obdobně
se vyjádřili i vedoucí/majitelé prodejen
v dalších částech země.
Sečteno a podrženo: Z celé škály nepotravinářského zboží se v lednu prodávaly textil
a oděvy nejvíce: Tržby stouply o neuvěřitelných 200 %! Vysvětlení celého boomu už

Ilustrační foto: Pixabay.com

Tržby textilního maloobchodu za leden a únor 2022
(v porovnání se stejným obdobím roku 2021)

Zdroj: Svět textilu & obuvi

tu padlo: V lednu 2021 byly prodejny s textilem/oděvy uzavřeny. A tak srovnávají základna s letošním lednem byla prakticky
nulová. „Ačkoliv tržby prodejen s oděvy
a obuví v lednu enormně stouply, nicméně
stále nedosáhly úrovně roku 2019,“ vysvětluje Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení
statistiky obchodu, dopravy a služeb z Českého statistického úřadu.
Pozoruhodná je rovněž situace kolem zásilkových a internetových obchodů. Vzhledem k tomu, že v lednu 2021 byl tento
způsob prodejen prakticky jediným, jak si
opatřit oděvy, byl loni nenahraditelným.
Vzhledem k otevření obchodů jejich význam podstatně klesl. Internetový obchod

tak po dlouhé době zaznamenal meziroční
pokles (-5,7 %).
Velmi podobně se vyvíjela situace i letos
v únoru. Také v něm zaznamenávali obchodníci z naší branže boom, který nemá
jen tak obdoby! „Hodně našich zákazníků
namířilo lyžovat do Alp, což se loni nekonalo. A tak nakupovali vybavení na hory
ostošest,“ hlásil nám obchodník z Brna.
Nakonec tržby tuzemského maloobchodu
v únoru skončily s nárůstem 180 %! Jak
dopadne březen a duben? O tom se dočtete v dalším vydání odborného časopisu
Svět textilu & obuvi, které spatří světlo
světa počátkem června 2022.
Michal Korol

Luxusní módní domy

NA ŘADĚ JE ZDRAŽOVÁNÍ

Foto: vogue.com

rhm Praha – Poslední dva roky byly pro
módní značky velmi náročné. Vlivem
pandemie, která vedla k výraznému nárůstu cen nejen ve výrobě, ale také distribuci, přikročily některé luxusní módní
domy v roce 2022 ke zvyšování cen.
U luxusních značek je důležitým cílem
ochránit své obchodní marže a zároveň
snaha o zachování si exkluzivity. Z toho
důvodu mají luxusní společnosti oproti
těm běžným mnohdy větší flexibilitu při
určování svých cen.
Francouzský módní dům Chanel přikročil
k výraznému navýšení cen svých výrobků.
Některé produkty stojí v současnosti až
dvojnásobek toho, co stály v roce 2019

před pandemií covidu-19. Společnost
Chanel zvýšila ceny svých ikonických kabelek v průměru o 71 %. Hlavním důvodem
zdražování je však podle mluvčího snaha
vyrovnat ceny na jednotlivých trzích, aby
například mezi státy v Asii a v Evropě nebyly příliš velké rozdíly.
Podobným výzvám v současnosti čelí také
další luxusní módní doby, například Louis
Vuitton. Francouzská značka zvýšila své
ceny celosvětově s odůvodněním na rostoucí výrobní náklady. Velký vliv na náhlé
rozhodnutí o zvyšování cen měla nejspíš
stávka části pracovníků v továrnách, kteří
si stěžovali na nedostatečné finanční
ohodnocení v poměru k finálním cenám
produktů.
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Malá rukověť nohozpytná se stručnými základy botopisu

SLABIKÁŘ OBOUVÁNÍ II

Zlín – Vážení čtenáři časopisu Svět
textilu & obuvi, rozhodli jsme se vás
zábavnou, ale zároveň i poučnou formou seznámit letos se základními poznatky týkajícími se vývoje a růstu nohy, základů anatomie nohy, poznání
svých nohou, měření nohou, ale zejména definicím obuvi, druhům obuvi, co
dělá obuv komfortní a jak nakupovat
obuv. Zvláštní pasáže pak budou věnovány dětské obuvi, sportovní obuvi,
pracovní obuvi, obuvi pro těhotné ženy
a obuvi pro nemocné lidi. Slabikář
obouvání bude vycházet na pokračování
po celý rok 2022 a věříme, že se pobavíte i poučíte. V tomto čísle tedy vychází druhý díl našeho „botopisu“.
Fylogenetický a ontogenetický vývoj
Fylogenezí rozumíme vývoj druhů a organismů v jejich historickém sledu ve smyslu evoluční teorie. Fylogeneze většinou vede od jednodušších organismů ke složitějším a na prostředí nezávislejším organismům. Ontogenezí rozumíme individuální
vývoj organismu (týká se nejen člověk, ale
i jakéhokoliv živočišného nebo rostlinného
organismu) od vzniku zárodku až do zániku jedince. Fylogenezi je vždy nutné chápat v jednotě s ontogenezí, tj. s individuálním vývojem organismů. Vývoj ontogenetický je do značné míry zkráceným opakováním vývoje fylogenetického (Haecklův
biogenetický zákon).
Lidská dolní končetina je typická trojčlánková pětiprstá končetina. Základy tohoto
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uspořádání se objevily ve vývoji živočichů
v období, kdy praobojživelníci opustili vodu
a počali se vytrvale pohybovat po souši.
Odhadujeme, že se ta stalo asi 200 milionů let před naším letopočtem. Zvláště
typické rozdělení dolních končetin na tři
části a pět paprsků prstových mají krytolebci, jejichž zkameněliny se objevují
v zemských vrstvách z permského období
(tedy z prvohor). Podobnou úpravu má
např. dnes žijící želva.
Další vývoj dolních (zadních) končetin a zejména budoucí nohy postupoval u jednotlivých druhů podle toho, jak bylo zapotřebí
přizpůsobovat končetinu zevním podmínkám. Takže část obratlovců si ponechala
dolní končetiny rozdělené na tři typické
části (stehno, bérec a chodidlo), přičemž
chodidlo si zachovalo rozdělení na pět paprsků. Avšak někteří obratlovci se museli
přizpůsobit tak, že došlo ke zmenšení
počtu prstů. Platí to zejména pro sudoa lichokopytníky. Např. kůň chodí vlastně
jen po jednom prstu.
Vývoj lidské nohy je názorným příkladem
vlivu zevních podmínek na utváření těla.
Jakmile předkové dnešního člověka sestoupli se stromů, aby se pohybovali převážně po zemi, vzpřimovali své tělo a jejich noha se začala přizpůsobovat vzpřímené chůzi. Z původního orgánu, určeného ke šplhu a chápání se stal orgán
statiky a lokomoce, tedy stání a pohybu.
Jak noha roste
Za embryonálního vývoje lidského zárodku
se první zřetelný základ pro dolní končeti-

ny objevuje již koncem třetího týdne nitroděložního života. V pátém týdnu jsou zřetelné tři základní části dolní končetiny:
stehno, bérec a noha.
Třetí fáze embryonální
Dítě přechází ze druhé embryonální fáze
do třetí – stává se plodem. Ten má už
všechny orgány, vytváří se mu čelist,
v dásni vznikají zárodky zubů. V desátém
vývojovém týdnu se ještě dolní končetina
podobá horní. Část nohy vypadá jako
zvláštní prodloužení vyhnuté holeně. Nicméně ve třetím měsíci má plod již prsty
s měkkými nehty. Osifikace, tj. zkostnatění neprobíhá rovnoměrně. V nitroděložním období se osifikační zárodky objevují
v pátém až šestém měsíci v článcích prstů a po nich v metatarsálních kostech. Od
sedmého měsíce dochází k dorsální flexi
v hlezenním kloubu, a tím ke změně postavení nohy, patní kosti a talu. Poruchy
rotace nohy jsou považovány za patogenetický faktor různých vrozených vad nohou. Pokud není dítě postiženo v době nitroděložního vývoje nějakou poruchou, narodí se již s vytvořenými jak podélnými,
tak i příčnými klenbami.
Noha narozeného dítěte se nápadně liší
od tvaru nohy dospělého člověka. Je baculatější, je více obalena tukovými polštářky v podkoží a zdánlivě se jeví jako plochá.
Patní část nohy je útlejší, protože ještě
není dokonale vyvinuta patní kost. Přední
část nohy má oproti noze dospělého vějířkovitý tvar. Protože je však kostra nohy dítěte vytvořená převážně z měkkých pod-
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dajných chrupavek (s růstovými ložisky
kostí), tzn., že je noha málo odolná zatížení a deformačním vlivům vlastní tělesné
hmotnosti, jsou v klenutí chodidel vytvořeny tukové polštářky, protkané pružnými
a přitom pevnými výživovými pruhy. Dětská noha proto vypadá jako plochá noha,
ale v tomto případě hovoříme o „plné noze“. Tyto tukové polštáře vykonávají funkci
jakési „přirozené ortopedické vložky“, která má za úkol chránit vyvíjející se dětské
klenby před možným přetížením a tím možnou deformací. Tyto tukové polštáře vykonávají podpůrnou a ochrannou funkci
potud, pokud nejsou dokonale vyvinuty
a na zatížení přizpůsobeny všechny krátké
svaly nohy. Proto je nutné, aby v době vývoje, tj. v době kostnatění nožních kleneb
bylo umožněno procvičování krátké svaloviny nohou, která pak přebírá podpůrnou
funkci tukových polštářků. Tukové polštářky postupně mizí, čímž se objevují klenby
i na povrchu nohy. Tento proces involuce
tukového polštáře bývá ukončen ve věku
kolem šesti let, ale u každého dítěte je individuální.
Nohy ve tvaru „O“
Vraťme se nyní ale k noze batolete. Holenní i stehenní části nohy jsou u batolat
ohnuty, femur je vně vyhnut a abdukován.
Nohy jsou zpočátku více, později méně vyhnuty ve smyslu dorsální flexe a navzájem
supinačně přikloněny. Supinační postavení nohou je zvýrazněno přirozeným vykřivením nohou batolat do tvaru „O“.
V klidovém stavu dítěte lze supinační pozici nohou pozorovat ještě ve druhém roku
života až do doby, než se dítě začne více
napřimovat. Noha dítěte je tvořena v převládajícím podílu z chrupavek, které postupně zvyšují obsah vápna (tzv. osifikují)
a přeměňují se v kosti. Výrazné je to na-

Nohy batolete

příklad u patní kosti. Podle míry osifikace
lze zjišťovat tzv. „kostní věk“, což většina
z nás dnes zná zejména z různých detektivních filmů.
Dětská noha je v batolecím období velmi
pružná. Např. pasivní dorzální flexí, tj. ohnutím palce směrem nahoru, lze bez
problémů dosáhnout vyšších hodnot než
90°. V období převládajícího vzpřimování
dítěte dochází při pohybu k dalším změnám. Dítě se často vypíná na špičky nohou a pod vlivem zvyšujícího se zatížení
nohou se začíná posilovat supinační vyhnutí paty. Supinace paty a pronace prstní (nártové) části nohy vede k torzi, neboli vytáčení nohy. U batolat můžeme pozorovat podpůrný a ohybový pohyb prstců,
ale taky pronační nebo supinační pohyb
celé nohy. Při stoji na prstcích je zátěž
u zdravé nohy přenášena v místě skloubení první nártní kosti a prstních kostí prvního prstce, tj. palce na noze. Vnější skloubení zatěžováno není. Proto dítě často
chodí tzv. po špičkách.
Pohyblivost kojenců je v počátcích založena na podpoře všech čtyř končetin. Potřebují k tomu tedy i ruce a vzhledem
k rozdílnosti délky končetin používají dolní
končetiny ohnuté v kolenou. To má význam z hlediska zatěžování kyčlí a tvaru,
respektive prohnutí kostí holenních a stehenních. Během období lezení po kolenou dochází k narovnání oblouku stehenní kosti.
V době napřimování, kdy děti mají zpravidla nohy ještě do „O“, dochází k většímu zatěžování vnějších částí kolenních kloubů,
které způsobují zvýšený růst v místě zátěže a následně vyrovnání holenní kosti.
Nohy ve tvaru „X“
Tyto zákonitosti popsal Fridrich Pauwels.
Mimo vyrovnání dochází ještě k určitému

vytáčení holenní kosti, což ve svém důsledku způsobuje vyrovnání horní části
dolních končetin (stehen). Noha však
zůstává v pronační pozici, a to se jeví jako nohy ve tvaru „X“. Vyvolává to stejný
efekt jako v případě kloubů kyčelních
a kolenních. Rozdílnou zátěží dojde ke stimulaci růstu a následnému vyrovnání.
Znamená to tedy, že děti do věku čtyř až
šesti let mají převážně pronační pozici
nohou, která je pro tento věk přirozená.
Analýzou chůze v prvním roce života zjišťujeme podstatné rozdíly při porovnání
s chůzí v dospělosti, které postupně odeznívají až do šestého roku života. Nicméně u dětí mladšího školního věku by již
kost patní a kost hlezenní měl být v kolmém osovém postavení.
Průměrná délka chodidla v období prvních
kroků je asi 110 mm a tato hodnota je
stejná pro dívky i hochy. U dospělých žen
se tato hodnota zastavuje v průměru na
úrovni cca 240 mm a u dospělých mužů
činí cca 280 mm. Nicméně v dnešní době při měřeních zjišťujeme u mladé generace podstatně delší rozměry chodidla,
než u generace starší. U dívek se růst nohy zastavuje ve věku mezi 12 až 16 lety,
(záleží i na období první menstruace, která signalizuje ukončení tělesného vývoje
a růstu). U jinochů je růst nohy ukončen
o něco později mezi 15 až 18 lety, nicméně jsou známy i případy, kdy nohy chlapcům rostly až do 21 let.
Doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc.
RNDr. Pavla Šťastná, Ph.D.
PhDr. Vlasta Mayerová
Zdroj fotografií: Pixabay
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Využívání ﬂexibilních pracovních úvazků

ZÁJEM MEZI
ZAMĚSTNANCI STOUPÁ
Praha – Zájem o flexibilní úvazky mezi zaměstnanci stoupá, jejich nabídka však
v průběhu loňského roku vzrostla jen ve čtvrtině firem. Dvě pětiny zaměstnavatelů
je využívají k podpoře přetížených zaměstnanců, třetina k dosažení lepší flexibility
na pracovišti, čtvrtina k překlenutí doby, kdy nemohou najít vhodného uchazeče na
plný úvazek. I když alespoň někdy flexibilní úvazky nabízí 88 % firem, Česká republika je v této oblasti dlouhodobě pozadu za ostatními zeměmi EU. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

přístup k specializovaným dovednostem
a odborným znalostem, zvýšení diverzity
na pracovišti nebo lepší předávání a sdílení pracovních zkušeností,“ vysvětluje
Martin Malo.
Rodiče na rodičovské dovolené
Zaměstnanci na částečný či zkrácený
pracovní úvazek jsou nejčastěji rodiče na
rodičovské dovolené, se kterými spolupracuje až 55 % firem. Ať už jde o osoby
v důchodovém věku nebo rodiče, firmy se
s možností zkrácených či částečných pracovních úvazků nejraději obracejí na zaměstnance, které znají. V případě pracujících důchodců využívají kapacity svých
bývalých zaměstnanců až třikrát více než
v případě osob v důchodovém věku z jiných zdrojů. Naopak v případě využívání
zkrácených či částečných pracovních
úvazků při zaměstnávání studentů není
tak podstatné, z jakého okruhu kontaktů
student přichází.
O průzkumu
Průzkum byl zrealizován ke konci roku
2021 a zapojili se do něj respondenti ze
432 společností. Sběr dat probíhal formou online dotazníkového šetření mezi klienty Gi Group/Grafton Recruitment
a prostřednictvím LinkedIn i mezi HR profesionály působícími ve firemní sféře napříč celou ČR. Průzkum neobsahuje data
státní správy.

Foto: Pixabay

Flexibilní pracovní úvazky využívá pravidelně 19 % zaměstnavatelů, dalších 69 %
pak jen občas nebo výjimečně a 12 % nenabízí tuto formu zaměstnávání vůbec.
„Zájem o zkrácené úvazky ze strany zaměstnanců je čím dál větší, zaměstnavatelé však na tyto jejich potřebují reagují
jen pomalu. V průběhu roku 2021 vzrostlo využívání zkrácených či částečných pracovních úvazků pouze ve 27 % firem,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group. Z jeho pohledu tak firmy
tento nástroj v boji proti nedostatku uchazečů o práci nevyužívají dostatečně. Česká republika tak v nabídce těchto úvazků
zůstává v porovnání nejen se zeměmi Evropské unie dlouhodobě pozadu, zkrácený
úvazek zde využívá jen necelých 5 % zaměstnanců. „Například sdílená místa využívá dle našeho průzkumu pouze 4 % dotazovaných podniků. Právě tento koncept
přitom dokáže vyjít vstříc zaměstnancům
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požadujícím zkrácenou pracovní dobu v situacích, kdy zaměstnavatel nemůže vytvořit pracovní místa se zkráceným úvazkem,“ dodává Martin Malo.
Pomáhají přetíženým zaměstnancům
Nejčastěji využívají zaměstnavatelé částečné či zkrácené úvazky k podpoře přetížených zaměstnanců (39 %) nebo k dosažení lepší flexibility na pracovišti
(33 %). Pro celou řadu společností pak
tyto úvazky představují možnost pokrýt
dočasné potřeby či momentální výkyvy –
27 % firem je využívá k překlenutí času,
kdy se nedaří nalézt zaměstnance na plný
pracovní úvazek, 27 % společností v období, kdy nechtějí nebo nemohou najmout zaměstnance na plný pracovní úvazek a 29 % zaměstnavatelů k pokrytí sezonních výkyvů a nepravidelností. „Flexibilní pracovní úvazky mohou firmám přinést
mnoho dalších výhod, jako například lepší

O Grafton Recruitment
Czech Republic
Grafton Recruitment, s.r.o. byla založena
v roce 1994 a v současné době je zastoupena 14 pobočkami po celé ČR: v Praze,
Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem,
Českých Budějovicích, Plzni, Zlíně, Liberci,
Olomouci, Hradci Králové a Kolíně. Grafton Recruitment nabízí efektivní řešení
v otázkách náboru, ať už jde o jednorázové vyhledání zaměstnance nebo velkoobjemové nábory pro soukromý i veřejný sektor. Specializuje se dále na agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělování. Připravuje také na míru řešení
outsourcingu nebo kompletní zajištění servisu náboru řízením celého procesu jako
hlavní dodavatel. Patří rovněž mezi přední
poskytovatele outplacementových služeb
a poradenství nebo výběru zaměstnanců
pomocí assessment center, speciálních
testů a dodatečně nabízí poradenský servis v oblasti lidských zdrojů. Grafton Recruitment je součástí GI Group.
Více na www.grafton.cz
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Hledáte konkurenční výhodu na trhu?

INOVAČNÍ VOUCHERY
know-how, technické a technologické vybavení laboratoře k tomu, aby bylo možné ověřit dosažené technické, bezpečnostní,
funkční vlastnosti nově vyvinutých výrobků tak, aby vyhovovaly požadavkům technických norem nebo legislativním požadavkům potřebným pro daný typ výrobku. Neopomenutelné jsou také požadavky koncových zákazníků nebo uživatelů textilních výrobků z pohledu užitných vlastností, bezpečnosti, komfortu nošení atd.
Pro malé
a střední podniky
Podpora inovací je určena pro malé a střední podniky a je poskytována zpětně ve výši 75 % na základě způsobilých výdajů,
které se pohybují v rozmezí mezi 58 824 – 499 999 Kč. Projekty inovačních voucherů se podávají elektronicky přes informační systém MS2014+ a vyžadují minimální administrativní
zátěž. Na projektech inovačních voucherů svých zákazníků se
podílí také akreditovaná zkušební laboratoř a laboratoř nábytku
Textilního zkušebního ústavu v Brně. Společně podali již více než
desítku inovačních voucherů v celkové hodnotě blížící se třem
milionům Kč.
Inspiraci můžete najít na stránkách TZÚ, kde jsou stručně popsány příklady úspěšně využitých inovačních voucherů:
www.tzu.cz/zajimave-vysledky-vyzkumu.
Ing. Petra Dufková, TZÚ, s.p.
www.tzu.cz
inzerce

Brno - Jste malý nebo střední podnik a inovujete výrobkové
portfolio? Nebo potřebujete ověřit vlastnosti vyvíjených produktů? Či se neobejdete bez testování a certifikace Vašich
výrobků pro jejich uvedení na trh? Případně hledáte konkurenční výhodu na náročném trhu?
Cílem projektů Inovačního voucheru je rozvoj spolupráce a sdílení
poznatků a know-how mezi podniky a výzkumnými organizace,
které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních a vývojových aktivit. Díky spolupráci
na projektech inovačních voucherů získají zaměstnanci podniku
nové znalosti a dovednosti, které dále využijí při vývoji nových
konstrukcí a výrobků. Podnik navíc posílí svoji konkurenceschopnost na daném trhu, protože bude schopen nabídnout svým zákazníkům kvalitní výrobky s deklarovanými vlastnostmi ověřenými
nezávislou laboratoří.
Jasně definovaná
spolupráce
Jde o jasně definovanou spolupráci, která přinese další rozvoj
firmy. Podporovány jsou poradenské a expertní služby v oblasti
inovací, měření, testování a certifikace výrobků ve spolupráci
s akreditovanou laboratoří.
Projekt Inovačního voucheru pomůže podniku využít nové nebo
stávající výrobní technologie při vývoji nových výrobků a jejich uvádění na trh. Obecně to lze popsat tak, že v projektu bude využito
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Textilní stroj DIFA VÚTS

Textil se vrací na Liberecko

MĚNÍ SE
V CENTRUM INOVACÍ
Liberec - Cesta, jak udržet textilní průmysl v Česku konkurenceschopný, vede
přes pokročilé technologie. V roce
2018 necelá třetina (28,5 %) českých
textilních firem intenzivně digitalizovala
a automatizovala své výrobní závody. Liberecko, kdysi přezdívané rakouský
Manchester, dnes na textilní výzkum
a vývoj sází a evidentně se mu to vyplácí. Inovují zde výzkumná centra, firmy
i samospráva.
Symbolem úpadku tradičního textilního
průmyslu se na Liberecku stal osud Textilany, kterou skoro před dvaceti lety srovnaly se zemí bagry. „Série nešťastných
manažerských rozhodnutí v devadesátých
letech vedla k tomu, že podnik neudržel,
podobně jako řada dalších, tempo s vývojem ve světě, nedokázal efektivně inovovat a hledat nová odbytiště i mimo tradiční konfekční obor,“ říká Libuše Fouňová,
manažerka klastru technické textilie CLU-
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TEX, která v Textilaně působila až do jejího
zániku na počátku nového milénia.
Inovace proti úpadku
Co se Liberci v uplynulých dekádách podařilo, je udržení vědecko-výzkumných kapacit. Prim zde hraje Technická univerzita
v Liberci. Textilní tradice na TUL sahá až
do roku 1960, kdy vznikla Fakulta textilní.
Ve vzdělávání, ale i ve vývoji spojuje technologické a materiálové směry s těmi
uměleckými a designovými, čímž jsou dodnes evropským unikátem.
„Ostatně jeden z globálních fenoménů doby, nanovlákna, respektive jejich průmyslovou výrobu, vyvinul před dvaceti lety tým
fakulty textilní vedený prof. Oldřichem Jirsákem. Velkým tématem je dnes pro nás
problematika udržitelnosti. Stojí před námi výzvy v podobě recyklace smart
a technických textilií či velkého segmentu
textilií používaných v automotive,“ říká děkan Fakulty textilní Technické univerzity
v Liberci Vladimír Bajzík a dodává, že

s nanovlákny a textilem obecně pracují
také jeho kolegové na dalších pracovištích, například na Fakultě strojní, kde vyvíjejí a zdokonalují stroje a zařízení užívané v textilním průmyslu.
Na TUL tvoří oblast textilních strojů
15 % celkového portfolia patentů. Zaměřují se především na stroje pro výrobu
nanovláken, tkanin a netkaných textilií.
Mezi lety 2016 a 2021 TUL vlastnila nebo spoluvlastnila celkem 247 patentů
a užitných vzorů. Tím nejcennějším byl
zmiňovaný způsob výroby polymerních
nanovláken s odhadovanou valuací téměř 1,4 milionu USD.
Vývoji textilních strojů se v kraji tradičně
věnuje Centrum rozvoje strojírenského výzkumu VÚTS. Dohromady vlastní devatenáct patentů v oblasti textilních strojů.
„Naši vývojáři se k textilním kořenům hrdě
hlásí, svědčí o tom ostatně i jejich výsledky. S taiwanským výzkumným ústavem
TTRI jsme vyvinuli cenami ověnčený tryskový stav DIFA pro tkaní třírozměrné tka-
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Batoholedvinka od firmy Mask Gear
niny. Sami jsme během koronavirové pandemie vyvinuli stroj na výrobu roušek
s vloženou nanovrstvou,“ jmenuje aktivity
výzkumného centra generální ředitel prof.
Miroslav Václavík.
Textil zaznamenává růst
Textilní průmysl zaměřený na pokročilé
technologie zaznamenal v Libereckém
kraji v uplynulé dekádě růst obratu
o 34 %. Textilu se daří dobývat ztracené
pozice, a to v segmentech s vyšší přidanou hodnotou. Potvrzuje to i úspěch Drylock Technologies z Hrádku nad Nisou,
v současnosti jedné z nejrychleji rostoucích firem v kraji, která se zároveň řadí
mezi desítku největších firem v regionu
podle obratu. Uplatnění zde nachází řada
absolventů Technické univerzity v Liberci
s odborností textil a nanotechnologie.
V kraji působí i řada menších vysoce růstových textilních firem. Dařilo se výrobci dětských látkových plen Petit Lulu, který za
uplynulou dekádu vyrostl téměř na čtyřnásobek, výrobci lezeckého vybavení a osobních ochranných prostředků Singing Rock
nebo výrobci koberců Associated Weavers, kteří svůj obrat zdvojnásobili.
Pokročilé textilní technologie podporují
i dotační programy Libereckého kraje.
„Od roku 2018 jsme z Regionálního inovačního programu textilním výrobcům
poslali necelý milion korun. Podpořili jsme
vývoj prototypů funkčního oblečení z hi-

Spacák firmy OutdoorKWAK
tech textilních materiálů i projekt usilující
o vývoj nové ekologicky odbouratelné textilie,“ říká radní pro rezort hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova
Jiří Ulvr a dodává, že v loňském roce kraj
podpořil inovace napříč odvětvími téměř
třemi miliony korun a Regionální inovační
program otevře opět letos v květnu.
Liberecký kraj sobě
Malé regionální výrobce, tedy i ty textilní,
sdružuje projekt Liberecký kraj sobě. Najdou se mezi nimi příklady aplikace špičko-

TUL – výroba nanovláken

vého regionálního výzkumu do praxe. Jedním z nich je firma z Vratislavic nad Nisou
OutdoorKWAK produkující péřové výrobky. „Ve svitavské společnosti Nanomembrane nám na polyamid pro spacáky laminují nanotechnologickou membránu, čímž
mu dodávají žádoucí vlastnosti. Ještě donedávna šlo o technologii používanou převážně pro armádní účely. My jsme ji dokázali zašít do běžného textilního výrobku
a udělat z něj špičku na trhu v paropropustnosti a voděodolnosti,“ říká David Pařízek, spolumajitel OutdoorKWAK. V Libereckém kraji působí i řada nezávislých návrhářů pracujících s tradičními materiály,
lnem nebo konopím a také startupy, které
se často rekrutují z podhoubí univerzity.
Univerzitní soutěž Startup TUL a spolupráce na vývoji nastartovala podnikání
startupisty Martina Skalníka ze společnosti Mask Gear, který vyrábí batoholedvinky Binder určené především pro běžce. „Textilnické zázemí regionu jsem začal
naplno vnímat během spolupráce s univerzitou, kdy jsme společně ladili pokročilejší střihy Binderů. Velmi mi to pomohlo
při rozjezdu podnikání,“ říká Martin Skalník a dodává, že od začátku staví svůj produkt na české výrobě a pokud možno i českých materiálech.
Mgr. Radek Pirkl,
Technická univerzita v Liberci
Foto: archiv TUL
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sf Kolín – V OC Futurum Kolín, které je součástí CPI Property
Group, otevřela v únoru módní značka QS by s.Oliver svoji první prodejnu v České republice. Německá oděvní značka s.Oliver s více než
padesátiletou historií je určená pro každého, kdo chce být šik a potrpí si na precizní zpracování a kvalitní materiály.
Zákazníci si mohou užít zážitek z nákupu ve zcela novém konceptu prodejny hned naproti food courtu už od 24. února, a to na ploše 200 m2. Moderní a stylový vzhled prodejny rozdělené dle produktů a stylů umožní zákazníkům snadnou a pohodlnou orientaci. Značka nabízí módní a lifestylové
oblečení pro všechny věkové kategorie, muži i ženy si zde budou moci vybrat vše dle svého vlastního stylu. Všechny modely jsou vyrobeny z velmi
kvalitních materiálů, kladou důraz na vysoký komfort a podtrhují siluetu díky propracovaným detailům. Značku s.Oliver tvoří několik produktových
řad, vedle s.Oliver a Black Label dominují moderní kolekce QS by s.Oliver.
Mladistvý styl této kolekce sází podobně jako mateřský brand s.Oliver na
kvalitní materiály, designy jsou však odvážnější a sledují nejnovější trendy.
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V minulém vydání mne zaujaly hned dva články, týkající se veletrhu STYL
a KABO v Brně. Nejprve jsem si přečetla rozhovor s Ing. Císařovou, ředitelkou STYL a KABO, a pak také článek o tom, že BVV má nového generálního ředitele – Ing. Tomáše Moravce. Já jezdím na veletrhy módy
do Brna již řadu let. Pozoruji, že se jejich rozsah pomalu, ale jistě zmenšuje. Někteří moji kolegové s poukazem na tento fakt už ani do Brna nejedou; prý je to zbytečné. Já sama jsem si ale povšimla, že se na STYL
a KABO hlásí vždy nějaké nové firmy, které stojí za to navštívit. A mám
samozřejmě pár tipů na firmy, ke kterým se ráda vracím, protože mají
vždy co nabídnout. Oceňuji také, že v Brně vystavují i zahraniční firmy,
protože já sama se do ciziny nedostanu.
Takže: Přeji jak panu řediteli BVV, tak i ředitelce STYL a KABO hodně trpělivosti, mnoho úspěchů v jejich práci. A nám, návštěvníkům této akce,
pak co nejširší nabídku textilu, oděvů i obuvi.
Milena H., Plzeň
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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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