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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
znáte ten vtip o koronavirové pranostice? Tak
tedy: Březen – do karantény vlezem! Duben –
ještě tam budem! Květen – je ze mě kretén!
Omlouvám se všem, kteří by se mohli cítit dotčeni tímto poněkud rozverným pohledem na
dny nedávné. Ale musím se vám svěřit: já
mám toho neustálého psaní o koronaviru plné
zuby! Pustíš si televizi: covid-19. Vezmeš si noviny: covid-19. Zapneš internet: covid-19. Copak proboha není místo psát o něčem jiném?
A tak jsem se rozhodl, že v aktuálním vydání
Světa textilu & obuvi toho bude o koronaviru
co možná nejméně! Samozřejmě, nemůžeme
zmínky o něm vyloučit úplně; třeba ve zprávě
o vývoji textilního maloobchodu v České republice za první čtyři měsíce letošního roku to prostě nejde (viz str. 21). Ale na většině ostatních
stránkách tohoto vydání se dočtete „covidfree“ zprávy. Tak třeba hned zkraje na stránkách 8–13 se dozvíte, jaké kolekce připravili
výrobci dámských a pánských oděvů pro pod-

zim 2020, na stránkách 28–29 pak najdete
článek o tom, jaký byl rok 2020 v českém textilním a oděvním průmyslu. Na tomto místě
vám mohu rovnou sdělit, že loňský rok byl opět
úspěšný…
Hodně se také hovoří o tom, zda se letos
v srpnu bude konat mezinárodní veletrh módy
a obuvi STYL a KABO v Brně. Měl jsem možnost o tom jednat přímo s pořadateli a zatím
to vypadá dobře: „S našimi vystavovateli jsme
v úzkém kontaktu a velmi nás těší, že řada
z nich se svou účasti v srpnu počítá,“ sdělila
nám ředitelka projektu Gabriela Císařová – více viz. strana 7. To je dobrá zpráva. Doufám,
že i na ostatních stránkách najdete zajímavé
zprávy, rozhovory, ankety a další články.
Přeji pevné zdraví a nervy!
Michal Korol, šéfredaktor
Jo a tenhle je (zvláště pro textiláky) také dobrý: „To je poprvé v historii, kdy je originál z Číny a kopie z Milána.“
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Dior & Nike

SPOLUPRÁCE NA NOVÉ KOLEKCI
Beaverton, Oregon – Mnoho luxusních
značek v posledních letech přejímá trend
streetwearu a sportovního oblečení. Dalším takovým propojením je nově vznikající
capsule kolekce, jež vzniká ve spolupráci
Air Jordan, spadající pod americkou sportovní značku Nike, s francouzským módním domem Dior.

Foto: nike.com

Air Dior je kolekce konfekčního oblečení a módních doplňků. Díky spolupráci dvou takto kontrastních módních značek dochází k propojení
zdánlivě protichůdných elementů. Nadčasové
siluety a sportovní oblečení z osmdesátých let,
inspirovaného legendárním basketbalistou Michaelem Jordanem, je skloubeno s oděvní odborností a střihovou precizností módního domu Dior. Klasické sportovní kousky tak dostávají nový, svěží nádech.
Jemné barevné paletě dominuje neutrální
bílá a ikonická šedá, jež byla oblíbenou barvou Christiana Diora, a doplněna je svěží
světle modrou i elegantní námořnickou mo-

drou. Pestrost pak vidíme zejména v materiálech, kdy jsou kombinovány elegantní
textilie, jako kašmírové pleteniny, vlněné oblekoviny či semiš, se sportovními, volnočasovými střihy. Podstatné jsou drobné dekory, například knoflíky s logem Air Dior, potisk Jumpman, ale také drobné krajkové
detaily na obuvi.
V kolekci najdeme minimalistické vlněné obleky i saka, která jsou kombinována se sportovními šortkami. Ikonická bomber bundu
MA-1, jeden z nejpopulárnějších Jordan kousků, dostává díky spojení s kvalitním hedvábným materiálem luxusní nádech. Součástí
kolekce jsou také módní doplňky, jako je například „rybářský“ klobouk nebo žakárová
kravata. Zřejmě nejžádanějšími kousky celé
kolekce budou kotníkové sneakery Air Jordan 1 High OG Dior a stejně tak snížená verze tohoto modelu.
Celá spolupráce měla být uvedena do prodeje začátkem dubna tohoto roku. Kvůli aktuální situaci je však spuštění odloženo.

Život žádá změny

REVOLUCE V ODĚVNÍM PRŮMYSLU

V Čechách se zřejmě nejdiskutovanější událostí v posledních dnech stalo představení
kolekce mladého návrháře Jana Černého.
Vzhledem k aktuální situaci přistoupil k online módní přehlídce, kterou 1. května prezentoval na Instagramu. Modelové se procházeli na běžícím páse, což dodalo celé akci
velmi dynamický efekt, který skutečně připomínal reálnou módní show.
British Fashion Council, který zaštituje Londýnský Fashion week, vidí v současné situaci
příležitost ke změně. Rozhodl se sloučit dámské a pánské módní přehlídky a uspořádat jednu událost, která by se měla konat od 12. do
14. června, a to pouze v digitální podobě. Ve
světe také velmi rezonovalo oznámení módníinzerce

Foto: zara.com

Praha – V důsledku aktuální koronavirové
situace musel celý byznys svět rychle zareagovat a přizpůsobit své služby. Módní
odvětví je právě jedním z těch, které muselo přejít zcela do online režimu. Už teď
vidíme první náznaky toho, že pro mnohé
ze značek se nebude jednat pouze o dočasné změny a i do budoucna přehodnotí
způsob, kterým do doby před nemocí covid-19 fungovaly.

ho domu Saint Laurent Paris, jehož vedení se
rozhodlo přestat představovat svoje kolekce
na Pařížském týdnu módy. Jedna z nejznámějších francouzských značek se rozhodla převzít
kontrolu nad svým tempem a organizovat přehlídky nezávisle na časovém rozvrhu zbytku
módního světa.

Kvůli celosvětovému omezení cestování a dalším nařízením, jako je povinné nošení roušek
ve vybraných zemích či doporučení eliminace
osobního kontaktu, musely společnosti změnit
svůj program a plány. Mnoho značek aktuálně
na svých webových stránkách ukazuje pouze
produktové fotografie bez modelek. Módní řetězec Zara vycítil, že nejdůležitější bude online
prezentace, která by měla zákazníkům poskytnout stejnou úroveň služeb, jako návštěva kamenného obchodu. Vzhledem k tomu, že si
značka zakládá na vizualizaci a stylingu, poslalo její vedení novou kolekci modelkám domů,
které jej nafotily podle svého vlastního uvážení. Změny a inovativní přístupy k focení kolekce se však netýkají pouze zahraničních značek. Někteří lokální návrháři fungují i nadále
podle plánů, které na tento rok měli stanovené. Slovenské designérské trio Buffet oslovilo
některé české instagramové influencerky, aby
jim nafotili jejich nejnovější kolekci v pohodlí domova. Vznikla tak série velmi osobitých fotek.
Celá koronavirová situace má však vedle inovativních řešení také velký negativní dopad.
Mnoho společností nestíhá platit nájmy, některé firmy uvažují o zavírání obchodů či dokonce o vyhlášení bankrotu.
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Primark v ČR

VÝROBKY Z EKOLOGICKÉ BAVLNY

OTEVŘENÍ
PRVNÍ
PRODEJNY

Foto: NB Jean’s

Lee

Merriam, Kansas – V rámci zlepšení životního prostředí, postupné transformace
módního průmyslu a přihlédnutí k poptávce započala americká džínová a oděvní
značka Lee cestu k udržitelnosti. Do konce roku 2025 chce svým zákazníkům nabízet produkty vyrobené ze 100% organické bavlny, jejíž pěstování je šetrnější k přírodním zdrojům.
Snahu o udržitelnější výrobu vidíme u módních značek a řetězců napříč všemi cenovými kategoriemi a zeměmi. Nově se k ekologické iniciativě naplno připojila také značka
Lee, která si do konce roku 2025 dala za cíl

poskytovat zákazníkům udržitelnější výrobky
a celý výrobní proces udělat více ekologický.
To zahrnuje například zásobování všech
vlastněných a provozovaných zařízení obnovitelnou energií. V únoru již společnost představila řadu džínů Indigood, která díky speciálnímu barvícímu procesu snižuje potřebnou
energii a vyprodukovaný odpad o 60 %. Zároveň se při výrobě snižuje spotřebované
množství vody o 100 %. Lee chce v tomto
směrování pokračovat i nadále a kolekci do
roku 2025 rozšiřovat o nové kousky.
Další ekologickou iniciativou je řada Back to
Nature, která obsahuje biologicky rozložitelné denimové produkty. V kolekci jsou dohromady čtyři kousky v ecru barvě zhotovené ze
lněných a bavlněných přízí, které jsou využity
v poměru 15/85. Kožený pásek s logem je
nahrazen umělým semišovým materiálem
vyrobeným z celulózy. Na oděvech zároveň
nejsou kovové nýty, využité knoflíky jsou snímatelné a mohou být znovu použity. Výrobky
může spotřebitel na konci jejich „životního cyklu“ vložit do kompostového koše.
Značka Lee se chce i do budoucna zaměřit
na textilie, které v kolekcích využívá. Z více
než 50 % plánuje používat udržitelné syntetické materiály. U bavlny se chce zaměřit na
100% udržitelné pěstování, anebo recyklaci.

Asociace prádelen a čistíren ČR

sf Praha – Společnost Associated British
Foods plc, pod kterou patří Primark, se
rozhodla umístit jeho první maloobchodní
prodejnu v střední a východní Evropě do
budovy The Flow Building, která je realizována na Václavském náměstí a blíží se její
dokončení.
„Dokončení hrubé stavby budovy je plánováno na měsíc červenec letošního roku a následně budou probíhat úpravy obchodních
prostor podle konkrétních přání nájemců,“
upřesnila Alexandra Drozdová z Best Communications a dodává, že: „Primark si pronajímá 4 700 m2 prodejních prostor ve zmíněné budově, jeho otevření se uskuteční
v druhé polovině tohoto roku, s tím, že přesné datum v současnosti není známo.“
Primark je řetězec maloobchodních prodejen
pocházející z Irska. První obchod byl otevřen
v roce 1969 v Dublinu. Pobočky Primarku
jsou nejen v zemi jeho založení, kde jsou známy pod názvem Penneys, ale i ve Velké Británii, Španělsku, Portugalsku, Německu, Nizozemí, Belgii, Rakousku, Francii a dalších. Primark má celkově 372 prodejen, kde zaměstnává 75 000 lidí. Nabízí v nich nejen
dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i kosmetiku, bytové dekorace apod.

NOVÁ PREZIDENTKA
Veletrh Chic

Brno – Novou prezidentkou Asociace
prádelen a čistíren
(APaČ), spolku zastupujícím zájmy svých zhruba 120 členů,
kterými jsou provozovatelé prádelen a čistíren a organizace poskytující podpůrné
služby a technologické a strojní vybavení,
byla zvolena regionální manažerka společnosti Elis Jana Puškáčová. Funkce viceprezidentů budou nadále zastávat Martina Prošková z Prádelny a čistírny Jihlava
a Jan Chrištof mladší z prádelny Chrištof.
„Vážím si důvěry kolegů z předsednictva
a mého zvolení, a to jednak jako čestné funkce – s ohledem na dlouhou tradici Asociace
a oboru v ČR – a současně také jako vyjádření podpory k myšlenkám, které prosazuji již
od doby, kdy jsem členkou předsednictva.
Mezi mé priority i nadále patří zvyšování povědomí o našem oboru, důraz na environmentální aspekty našich provozů a v neposlední řadě pak aktivní zapojení do mezinárodní spolupráce,“ prohlásila po svém zvolení Jana Puškáčová.
Jana Puškáčová, která se stala členkou
předsednictva APaČ před dvěma roky, působí ve společnosti Elis již devět let. Z toho
více než tři roky dohlíží na chod firmy z pozice regionální manažerky v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Skupina Elis je mezinárodním lídrem poskytujícím řešení v oblasti

ONLINE
I KLASICKY
Praha – Vzhledem ke koronavirové epidemii nemohl být Chic, veletrh módy a životního stylu, konán v Šanghaji podle plánu
11.–13. března. Organizátoři neviděli jinou šanci, než veletrh odložit. „Je ale důležité začít znovu podnikat co nejdříve
a najít cestu zpět k normálu,“ říká Chen
Dapeng, prezident Chic a Čínské národní
asociace oděvů.

Foto: APaČ

pronájmu a servisu textilií, pracovních oděvů, rohoží, rovného prádla a hygieny v České republice a celkově v 28 zemích Evropy
a Latinské Ameriky.
Dle průzkumu APaČ mapujícího český trh
funguje v České republice 403 průmyslových
prádelen a čistíren, z nichž každá denně
zpracuje průměrně 3,3 tuny prádla. Přičemž se tak na trhu praní a čištění protočí
ročně 5,9 miliardy Kč. Novinkou posledních
let na trhu prádelen je pronájem prádla, který poskytuje 28 % podniků, mezi nimi i společnost Elis.

Proto Chic nabídl možnost účastnit se akce
Chic Online od 22. do 24. dubna. Tento virtuální veletrh byl nakonec úspěšný. Klasický veletrh ale nenahradí. Proto se pořadatelé rozhodli původně plánovaný prostor pro premiéru Chic Shenzhen ve dnech 15.–17. 7. rozšířit o 10 000 m2 na 40 000 m2.
Čínský národní textilní a oděvní veletrh Greater Bay Textile & Apparel Expo nyní spojí
celkem čtyři veletrhy v Shenzhenu: Chic
Shenzhen, Intertextile Shenzhen Apparel Fabrics, Value a Mezinárodní veletrh Velkého
zálivu pro vlákna a příze. Všechny oblasti
produktů Chic budou realizovány v halách
9 a 11 Světového výstavního a kongresového centra Shenzhen.
Další pravidelná událost Chic v Šanghaji je
naplánována na 23.–25. září.
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Wortmann představuje balíček podpory podnikání

ODPOVĚDNOST, PARTNERSTVÍ A DŮVĚRA
Praha – Koronavirová krize představuje
bezprecedentní výzvu pro obchod a průmysl. V reakci na tuto krizi rodinná firma
z Detmoldu zavádí komplexní opatření
usilující o co nejefektivnější řešení této
situace ve spolupráci se svými obchodními partnery.
Tamaris, Marco Tozzi, s.Oliver shoes, Caprice a Jana – výkonný tým
v Detmoldu se opět ujímá vedení
v rámci odvětví se všemi značkami
firemní skupiny. Balíček na podporu
v době korony předložený zákazníkům skupiny Wortmann Group obsahuje deset bodů, zaměřených
především na posílení likvidity a příjmu obchodních partnerů.
Hlavní důraz v rámci tohoto akčního
plánu je kladen na dodatečnou
„10% slevu jako okamžitou pomoc“, jež se bude vztahovat na
všechny letní produkty, které teprve
budou dodány, jakož i na jakékoli následující objednávky letního zboží,
což přispěje k dosažení dalších příspěvkových marží. Společnost na
své vlastní náklady pronajala rozsáhlé externí
skladové prostory, aby tím poskytla obchodním partnerům větší volnost z hlediska řízení
zboží. Tím bude bezprostředně zajištěna
možnost odložení dodávek velké části zboží
objednaného na jaro/léto 2020 na pozdější
termín v lednu 2021 a uskladnění tohoto
zboží zdarma až do tohoto data. Spolu s prodloužením dne připsání o 30 dní u nezaplace-

ných objednávek objednaných na sezonu jaro/léto 2020 a na celou sezonu podzim/zima 2020, platební podmínky v současné době rovněž zahrnují další 2% slevu.
Řízení dodávek pro sezonu podzim/zima
2020 na základě poptávky bude v letošním
roce důležitější než kdy jindy, a proto i zde

a rovněž nezbytné: „Výjimečné okolnosti vyžadují výjimečná opatření. Právě proto, obzvláště v této náročné době, chceme méně
mluvit a rázně jednat. Pro nás jako pro rodinnou firmu slova jako odpovědnost, partnerství a důvěra vždy byla velice důležitá,
slouží nám jako hlavní zásady, jimiž se řídíme
každý den – v dobách dobrých
i zlých. Tím, že vkládáme desítky
milionů do opatření, jež zavádíme,
investujeme vysoké finanční částky
do našeho partnerství. Navzdory
nebývalému rozsahu této činnosti
jsme zcela přesvědčeni o každém
jednotlivém opatření, protože jsme
plně odhodláni zaujmout proaktivní
přístup k budoucnosti s našimi
dlouholetými zákazníky.“
Skupina Wortmann Group, se sídlem v Detmoldu, je známá především díky své značce Tamaris. Je
jedním z největších evropských
producentů obuvi a maloobchodních společností a lídrem na trhu
s módní dámskou obuví. Její koIlustrační foto: Wortmann
lekce se prodávají ve více než 70
zemích a ve více než 15 000 obchodech s obuví po celém světě. Kromě
dojde ke změnám v podobě pozdějšího dodáznačky Tamaris tato skupina vlastní také
ní produktů pro přechodné období. Dále pak
značky Marco Tozzi, s.Oliver shoes, Caprice
je tu možnost odložení zásilek konkrétních
a Jana. Další společností skupiny Wortpoložek o několik dvoutýdenních lhůt. Dalšími
mann Group je značka Novi Footwear Farezákladními kameny desetibodového balíčku
ast Ltd. v Asii. Skupina má více než 1 100
jsou doplňkové marketingové aktivity a průzaměstnanců na celém světě. Ve výrobě
běžné úpravy kolekce pro jaro/léto 2021.
pro společnost celosvětově pracuje přibližPodle Jense Beininga, CEO skupiny Wortně 30 000 pracovníků.
mann Group, jsou rázné kroky zcela zásadní

Nordstrom

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Foto: fortune.com

Seattle, Washington – K příležitosti Dne země představil americký obchodní řetězec
Nordstrom pět nových udržitelných cílů, kterými chce přispět k ochraně životního prostředí. Vedle změn v rámci společnosti podnikl Nordstrom také filantropický krok a podpořil iniciativy a charitativní organizace chránící přírodu.

V minulém roce vytvořil Nordstrom kategorii
Udržitelný styl, která zahrnuje tisíce odpovědně vyrobených produktů. Začátkem tohoto roku pak přistoupil k redukci jednorázových obalů ve svých 245 prodejnách Nordstrom Rack, čímž sníží využití plastu o 50 %.
Společnost uvedla, že v rámci přetváření
hodnot začíná klást velký důraz na řešení klimatických změn, dopad produktů na životní
inzerce

prostředí a koloběh produktů. Na oslavy Dne
země tak pokračují ve svém úsilí a představili
celkem pět cílů, které chtějí do konce roku
2025 naplnit. Prezident značky Pete Nordstrom mj. řekl: „Snažíme se být lepší společností a jsme rádi, že můžeme sdílet tyto cíle
udržitelnosti jako součást našeho prvního
kroku na této nové cestě.“
Jedním z kroků, které chce společnost podniknout, je vědecký cíl snížit emise skleníkových plynů. To chtějí podpořit prodloužením
životnosti 250 tun oblečení, které povede
k omezení nadbytečné produkce nových oděvů. Dalším důležitým krokem je využívání udržitelně vyrobených materiálů, jako polyester,
bavlna a celulóza u 50 % svých produktů.

Celkově chtějí docílit, aby 15 % veškerých
Nordstrom produktů bylo možné považovat
za udržitelné. Společnost se také rozhodla
podpořit organizace, které pomáhají zlepšit
negativní dopad textilního průmyslu na životní prostředí. V první řadě daruje milion dolarů na podporu inovací v oblasti recyklace textilu. Dále pak podpoří 100 000 dolary společnost The Nature Conservacy, která chrání přírodu napříč kontinenty.
Posledním krokem svého nového směrování
je také obměna nabízeného sortimentu.
Nordstrom nově prodává udržitelné kosmetické produkty, které jsou vyrobeny z trvale
udržitelných zdrojů. Důležité je využití minimálního množství obalů.

Zprávy
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Letní veletrhy STYL a KABO

NASTARTUJÍ
MÓDNÍ BYZNYS
Brno – Veletrhy
módy i jejich vystavovatelé netrpělivě
očekávali aktuální
vývoj situace na trhu, jehož běžné fungování po několik měsíců paralyzoval fenomén s názvem covid-19. Řada textilních
firem se soustředila na prodej svého zboží přes e-shopy. Nyní se opět otevírá
možnost oživit český textilní průmysl
a předvést obchodníkům své nejnovější
kolekce osobně.

Pořadatelé z Veletrhů Brno nezaháleli a připravili svým klientům podpůrný program speciálně pro letošní 56. mezinárodní veletrhy
Styl a Kabo. Ty se mají konat podle původního plánu ve dnech 22.–24. srpna 2020.
„Na přípravách srpnových veletrhů pracujeme intenzivně již dva měsíce. Vzhledem k ak-

tuálnímu nečekanému vývoji v důsledku koronaviru, který ovlivnil i obchodní činnost firem,
jsme připravili vystavovatelům zvýhodněné
podmínky pro účast v srpnu tak, abychom
jim umožnili restart do nového období. Doufáme, že se prodeje v maloobchodech rozjedou ke spokojenosti všech zúčastněných firem a že brzy dojde k narovnání cash flow,
ke zrychlení peněžního toku, zkrátka, doženou se výpadky. S našimi vystavovateli jsme
v úzkém kontaktu a velmi nás těší, že řada
z nich se svoji účasti v srpnu počítá. Především však doufáme, že se všichni naši obchodní partneři vyhnuli nákaze a jsou zdraví,
protože to je opravdu to nejcennější,“ uvedla
ředitelka projektu Gabriela Císařová.

Pořadatelé posunuli
uzávěrku přihlášek
Pořadatelé se snaží vyjít firmám vstříc, a tak
posunuli uzávěrku přihlášek až na 30. červ-

na a to bez nutnosti platby 20 % zálohy předem. „Tato skutečnost nijak neovlivní rezervaci a výběr umístění v pavilonu P, kde i tentokrát proběhnou obě akce společně. Únorové společné konání v pavilonu P se velmi
osvědčilo a měli jsme velmi pozitivní odezvu
na toto nové uspořádání veletrhu,“ doplnila
ředitelka.
Sníženy jsou také ceny, jde například
o 10 % levnější balíčky „all inclusive“, tedy
typové balíčky Basic, Economy, Premium
i Exclusive. Vystavovatelé STYLu mohou využít také zcela nové typy expozic zvané
Showroom. O 20 % levnější je nyní zápis do
veletržního katalogu. V neposlední řadě se
připravuje netradiční podoba doprovodného
programu, takže jak vystavovatelé, tak návštěvníci letních svátků módy se mají Brně
na Výstavišti na co těšit.
Foto: BVV
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Trendy dámské módy pro podzim 2020

JEMNÁ BAREVNÁ PALETA
A STŘIHOVÉ EXPERIMENTY
rhm Praha – Dámské podzimní kolekce i nadále pokračují v jemném, decentním výrazu.
Upouští se od sportovního stylu a návrháři se zaměřují na ležérní a elegantní ženské siluety. Důraz je kladen na propracovaná tvarová řešení a prostor tak dostávají střihové experimenty a vrstvení. U materiálů se nehledí pouze na vlastnosti, ale také udržitelný způsob
výroby. Čisté plochy nechávají vyniknout strukturu a kvalitu používaných textilií. Umírněná
je nejen barevnost, ale také dezény, u kterých vidíme především drobné florální motivy.

Materiálově je podzimní sezona velmi pestrá. Klíčové jsou různé typy pletenin a žerzejů,
časté jsou také hladké i broušené usňové kabáty a celé komplety. Podstatnou roli hrají
zejména textilie se strukturovanými a členitými povrchy, kterými jsou například manšestr
či žebrová pletenina. Hravý kontrast vytváří
ve spojení se vzdušnými vzorovanými satény
a polo transparentními šifony. Díky kombina-

ci různých struktur při vrstevní nepůsobí outfity fádně a placatě, naopak vznikají zajímavé
detaily. I přes vrstvení jsou zachovány ženské
linie. Ozdobné povrchové úpravy a dekory
jsou velmi střídmé, nejčastěji vidíme decentní sametové a kožešinové lemy.
Mezi klíčové barvy patří různé odstíny hnědé,
časté jsou i ostatní zemité tóny jako olivová,
antracitová či béžová. Tato neutrální paleta

vytváří v kolekcích pevný, dobře kombinovatelný základ, který je doplněn o barevné akcenty v podobě fuchsiové, tyrkysové či oranžovo žluté. Ty se nacházejí jak na drobných
detailech, tak na celých outfitech.
V podzimních kolekcích nacházíme minimalistické tendence nejen v barvách, ale také
na řešeních jednotlivých oděvů. Maskulinní
prvky jsou často spojovány s ženskými siluetami. Čisté, nenarušené linie dávají vyniknout
zejména střihovým experimentům a netradičnímu zpracování klasických kousků jako je
trenčkot. Na podzim budou citelné také retro vlivy. Týká se to oděvů i samotného stylingu outfitů. V kolekcích vidíme inspiraci érou
hippie 70. let, ale také stylovou rozmanitost
90. let.

Etro
Brooks
Brothers
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Ralph
Lauren

Agnona

Dorothee Schumacher

Chloé

CAMEL & BEIGE
TONES
Jemné odstíny béžové, ecru, slonovinové kosti i velbloudí hnědé
jsou základem letošních podzimních kolekcí. Vynikají na měkkých
pleteninách, pevných vlněných kabátech i na decentně vzorovaných oblekovinách. Návrháři propojují v rámci jednoho outfitu různé materiály a díky jemným nuancím vytvářejí sofistikovanou
barevnou gradaci.
Nina Ricci
House of Dagmar

Cinq a Sept

Alberta Ferretti

Sara Battaglia

Iceberg

Prabal Gurung

COLORFUL
SUITS
K propojení hravosti a elegance
dochází u barevných kalhotových
kostýmků. V kolekcích jsou voleny
jemné pastelové i zářivé barvy.
Nejčastěji vidíme tóny růžové, od
baby pink až po fuchsiovou. Populární jsou i různé odstíny modré.
Podstatné je také pozměněné
střihové řešení v podobě prodloužených délek či dvouřadého zapínání. Využity jsou také méně časté oblekové dekory, jako jsou například volány a 3D aplikace.
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Max Mara

Alberta Ferretti

Nomia

90’s INSPIRED
LEATHER COAT
Výrazným trendem a inspirací v módě 90. let jsou kožené kabáty sahající ke kolenům či do půlky lýtek. V barevnosti převládá černá, ale také
barvy velbloudí srsti a karamelové
tóny. Vidíme celou řadu různých střihů, od klasických rovných dvouřadých kabátů, přes rozšíření do tvaru
písmene A, až po oversized střih se
spadlými rameny.

Isabel
Marant

Sportmax

Ulla Johnson

Veronica Beard

Alice and Olivia

BOHO AUTUMN

Alberta
Ferretti

Ports 1961

Victoria Beckham

Pestrost podzimu se odráží
v trendu boho. Kolekce inspirované érou květinových dětí jsou plné
oversized svetrů, vzorovaných
kardiganů a dlouhých maxi šatů
s volány a volnými rukávy. Dominují florální potisky, paisley motiv
i zvířecí vzory. Novou podobu dostávají také některé klasické kousky. Kožený křivák doplněný o výšivku s florálním motivem podtrhuje celý boho look. V barevné
paletě převládají odstíny béžové,
které přecházejí přes oranžovou
až do bordové.
Foto: archiv firem
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Trendy pánské módy pro podzim 2020

SOFISTIKOVANÁ
ELEGANCE SE VRACÍ
rhm Praha – Pánská podzimní móda míří k elegantním střihům a sofistikovaným kombinacím. Sportovní mikiny jsou nošeny spolu s uhlazenými nohavicemi a kabáty. Do šatníků se
navracejí elegantní saka i sportovnější blejzry, které jsou vrstveny s žerzejovými pulovry
a strukturovanými roláky. Decentní barevnost a kvalitní materiály bez zbytečných dekorů
pak podporují pěstěný vzhled. Velmi výrazné je prosvětlování kolekcí, kdy stále častěji převládají světlé tóny béžové a šedivé.

Boglioli

V nejnovějších podzimních kolekcích vidíme především klasické krejčovské kousky, které jsou
spojovány se svěžími, mladistvými prvky a vytvářejí netradiční kombinace. Sportovní eleganci vidíme na celých outfitech i v rámci jednotlivých kousků. Návrháři často propojují mikiny s dlouhými elegantními kabáty. Neméně častá je transformace základních kousků, kterými jsou například oblekové nohavice. Ty v návrhářském procesu dostávají sportovní prvky, kterými jsou například výrazné kapsy nebo zúžení do gumy kolem kotníků. Základem podzimních kolekcí jsou
jemné žerzejové roláky z hřejivých materiálů, stále populárnější je kašmírská vlna.
Barevná paleta je spíš neutrální, v kolekcích dominují odstíny od velbloudí srsti, přes skořicovou až po čokoládově hnědou. Vidíme také béžovo šedou melanž. Časté jsou pak temné
antracitové tóny, ale také světlé odstíny šedé, které přecházejí přes stříbřitě modrou až ke klasické námořnické modré. Kolekce jsou rozjasněny hořčicově žlutou, tmavě oranžovými tóny a vínově červenou. Většina materiálů je ponechána v čisté formě bez jakéhokoliv dezénu. Potisky a vzory jsou spíš umírněné, návrháři se v těchto případech drží klasických grafických vzorů, jako
jsou pruhy či káry. Vidíme také širokou škálu různě kostkovaných materiálů, od drobných pepito vzorů až po tradiční elegantní glenček a vícebarevný tartan. Potisky jsou většinou solitérně umístěné, nejčastěji vidíme
sportovní motivy a čísla.
Podzim nahrává do karet zejména pestrosti materiálů, které jsou mezi
sebou v rámci jednoho outfitu hojně kombinovány. Důležité je spojení
kontrastních povrchů, které vyniká především při vrstvení. Na jedné
straně vidíme například jemné vlněné oblekoviny s broušenou kůží, které působí decentně a uhlazeně, na straně druhé propojení výrazných
struktur jako jsou hrubé pleteniny a manšestr.
Nedílnou součástí kolekcí jsou pokrývky hlavy. Stále více módních návrhářů začleňuje do kolekcí tradiční plstěné klobouky a vlněné šité čepice
s kšiltem. Retro rybářské klobouky, které byly populární zejména v 90.
letech vidíme v podzimní provedení. Nově dostávají netradiční manšestrovou či denimovou podobu.

Brett Johnson
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DSquared2

Z Zegna

Off White

Louis Vuitton

BACK TO UNIVERSITY
Na podzim je citelná inspirace americkými
vysokoškolským životem a školními uniformami. Dominují tlumené zemité barvy,
jako jsou odstíny hnědé či béžové, bordová, tmavě modrá a lahvově zelená. Na
jedné straně jsou elegantní kostkovaná
saka v kombinaci s jemnými, měkkými roláky, na straně druhé sportovní bombery se světlými rukávy a pruhovanými náplety. Výrazným prvkem
jsou velká loga a týmová čísla, často vidíme také univerzitní nápisy a drobné,
barevné nášivky.
Eduard Dressler

David Hart

Dondup

Alberto

Band of Outsiders

Wilvorst

Isabel Marant

LIGHT TONES
Světlé tóny ovládly pánské podzimní kolekce. Nejčastější jsou
kombinace béžových a šedých odstínů, výjimkou však nejsou ani
oděvy v bílé či krémové barvě.
Velmi sofistikovaně působí outfity,
které jsou laděné tón v tónu a díky vrstvení vytvářejí jemnou barevné odstupňování. Důraz je
v tomto případě kladen na kontrastní spojování různě strukturovaných materiálů, díky nímž nezaniká silueta a modely nepůsobí
příliš jednolitě a ploše.

Foto: archiv firem
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Trendy dětské módy pro podzim a zimu 2020/21

PŘEJÍMÁNÍ TRENDŮ
Z DOSPĚLÁCKÝCH KOLEKCÍ
rhm Praha – Dětská móda se pomalými kroky přibližuje k dospělé módě a návrháři tak ve
svých kolekcích přejímají některé z dámských i pánských trendů. Vidíme mnoho outfitů inspirovaných světem byznysu, ale také používání luxusních, kvalitních materiálů a jejich sofistikované kombinace. Tyto tendence nespatřujeme pouze u oděvů, ve značné míře se
projevují také u stylingu a módních doplňků.

Veletrh Pitti Bimbo ve Florencii představil
v půlce ledna kolekce pro podzim a zimu
2020/21. Módní značky začaly přehodnocovat svou filozofii a svou pozornost nyní obrací k životnímu prostředí a udržitelnosti. Využívají ekologická vlákna, mezi kterými převládá organická bavlna, i recyklované látky
v čele s vlnou a PET materiály. Úzké spojení
s přírodou se projevuje mimo jiné také na
barevnosti a realističtějších potiscích, které
zachycují například ohrožená zvířata.

lemi a kožešinovými či plyšovými detaily. Výraznou roli zastávají také dezény, mezi kterými silně dominují kostky, florální motivy a zvířecí potisky, zejména vzor leopardí a zebří
srsti. Časté jsou dekorativní povrchové úpravy, například metalické akcenty na sukních
nebo lesklé prošívané bundy. Kolekcím dominují zdobené šaty i různé druhy sukní, od
trendy plisované po hravou tylovou. Mezi výrazný trend patří také sety ze stejného materiálu.

Dívčí móda

Chlapecká móda

Podzimní dívčí móda je zaměřena na decentní, pastelovou barevnou paletu a na něžné
střihy s hravými detaily. Do kontrastu jsou
proti sobě postaveny velké volány a drobné
rýšky, často se také setkáváme s maxi maš-

Základem chlapecké módy je kontrastní spojování volnočasových a elegantnějších prvků,
což je přejímáno z pánských kolekcí. Umírněné střihy a barevnost, kde dominují zejména
tmavé odstíny a zemité tóny, stojí proti hra-

Mayoral

vým, barevným nápisům a sportovním motivům. Ze vzorů jsou nejčastěji aplikovány pruhy a kostky, vidíme také graffiti. Na chlapeckých oděvech se hojně vyskytují potisky a motivy pohádkových postav. Bavlněné chinos,
elegantně působící tepláky a kalhoty z manšestru, jsou doplněny prošívanými a pilotními
bundami, parkami a kostkovanými kabáty
s kožešinovými a plyšovými límci.

EARTHY COLOR
COMBINATIONS
Decentní, světlé tóny jsou jedněmi z nejvýraznějších námětů podzimní sezony. Trend vychází zejména z nového, ekologické směřování značek. Časté jsou především hlavně odstíny bílé, jako je
krémová či slonovinová kost, béžovohnědé tóny, hnědošedá, khaki
a olivová. Kombinují se oděvy tón
v tónu i v kontrastním spojení.
Donsje Amsterdam

Benetton Street

Phi Clothing

FUR & LEATHER

Abel & Lula
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Raspberry Plum

Monnalisa

Podzimní kolekce jsou materiálově velmi pestré, hojné zastoupení
má nejen useň a koženka, ale také umělé kožešiny s dlouhým vlasem či měkké vlněné detaily. Většinou jsou kombinovány v rámci
jednoho svrchního oděvu s různými textiliemi. Na velkých plochách
jsou využity v neutrálních pastelových tónech, na drobných detailech je vidíme i v zářivých barvách. Variantou mohou být sportovní úpletové bombery s usňovými rukávy, ale také elegantní
dlouhé kabáty s kožešinovými
a plyšovými límci.
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LITTLE ADULT
Dětské kolekce přejímají z šatníků žen a mužů oděvní prvky typické
pro dospělé. Nejde o oděv na společenské a kulturní příležitosti, nýbrž o každodenní outfity. Základem jsou klasické kousky, jako saka,
košile či obleky a neutrální barevnost, kde převládá černá, bílá, šedá
a námořnická modrá. Nádech uhlazenosti přidávají také vzory v podobě glenčeku a kohoutí stopy, hravější variantou jsou puntíky. Podstatnou součástí jsou módní doplňky v podobě lakovek, kravat či výrazných brýlí. Vidíme tak kolekce plné malých byznysmenů v sametových oblecích a na slečnách halenky a šmrncovní saka.
Mayoral

Velveteen

RETRO VIBES
Retro vlivy vnáší do módy špetku ironie. V podzimních kolekcích je
patrná inspirace v módě 70. let. Populární je denim, manšestr, ale
také hravě vrstvený šifon. Důležitým prvkem jsou metalické materiály
a protkávání třpytivými nitěmi. Jasné barevné paletě dominují oranžovožluté či hořčicově žluté tóny, odstíny růžové jsou kombinovány s černou, ale také šedou či tmavě hnědou. Důležitým motivem jsou efektní,
maxi detaily, jako například nadrozměrné mašle a vzorované opasky
s výraznou přezkou. V retro stylu se navracejí šaty s laclem, široké
nohavice i overaly. Móda 30. let se projevuje zejména v drobných detailech a módních doplňcích, kterými jsou kulaté penny límce, podkolenky, ale také vázanky, bekovky a vintage školní brašny.
Piccola Ludo

Monnalisa

URBAN CULTURE
MEETS SPORTSWEAR
Funkční a pohodlné, vytvořené pro objevování světa. V chlapecké
módě se projevuje sofistikované propojení ležérních, městských kousků se sportovními střihy a prvky. U svrchního ošacení je důležitý výzkum inovativních materiálů, které návrháři přejímají z lyžařského
oblečení. Využívány jsou technické textilie, které regulují teplo
a chrání proti větru či dešti. Podstatné je také vrstvení, které umožňuje hravé propojení několika různých stylů. Teplákové sety jsou
kombinovány s džínovými bundami, elegantní svetry a chinos jsou
doplněny prošívanými bundami a vestami.
Il Gufo

Benetton

VARIATION
OF PLAID FABRICS
Výrazným námětem jsou klasické vzory kostek. Zastoupeny jsou buď
samostatně, kdy tvoří dominantu outfitu, nebo jsou v rámci jednoho
modelu kombinovány různé typy kostkovaných dezénů. Nejčastěji se
v kolekcích objevuje ležérní madraská a vichy kostka ve světlých, pastelových barvách. Návrháři je uplatňují zejména na sukních a košilích.
Protipólem je elegantnější šedý glenček a zeleno bordové, skotské
kostky a tartany, které vypadají velmi formálně ve spojení se saky,
bundami a kabáty.
Nupkeet

Il Gufo
Foto: Emily Kornya a z veletrhu Pitti Bimbo, Florencie
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Elefanten

Dětská obuv pro podzim a zimu 2020/21

POHODLNOST PŘEJÍMANÁ
Z DOMÁCÍ OBUVI
rhm Praha – V únoru se v Miláně uskutečnil v pořadí již 89. veletrh Micam, kde výrobci
prezentovali nejnovější kolekce obuvi. Ačkoliv globální situace způsobila pětiprocentní
pokles v účasti, organizátoři a vystavující i přesto připravili bohatý program a představili
nejnovější obuvnické trendy pro podzim a zimu 2020/21.

Young Soles

Hlavním tématem letošního veletrhu Micam
byly materiály a udržitelnost. Inovace a vývoj
nových technologií se tak stávají podstatné
i u dětských kolekcí. Návrháři se zaměřují
na pohodlí a na podešve stále častěji využívají odlehčený polyuretan. V rámci jedné
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obuvi jsou kombinovány různé typy usně,
spolu s plyšem i dekorativními a funkčními
textiliemi.
Podzimní barevné paletě dominují teplé odstíny hnědé a béžové. Výrazné jsou také přírodní tóny zelené a šedomodré. Důležitým

prvkem je v nejnovějších kolekcích dezén
a lesklá povrchová úprava. Populární jsou
leopardí vzory, třpytivé detaily a efekt metalických reptilií, který je kombinován s matnými detaily. Časté je cikcak prošívání kontrastními nitěmi.
U outdoorové obuvi dávají návrháři do popředí kvalitní nepromokavé tkaniny a výrazné
funkční zapínání, které slouží zároveň jako
estetický prvek. Často vidíme utahovací zapínání BOA, které dobře zpevní nohu, ale také
maxi suché zipy a barevní šněrování. Dominantním prvkem jsou výrazně tvarované TPU
podešve, které jsou přejímány z městské volnočasové obuvi. I u sněhulí vidíme využití některých funkčních materiálů, kterými jsou
například SympaTex a GoreTex. U kozaček
jsou naopak v trendu usně v klasickém, neutrálním provedení i v hravých vzorech a metalických, povrchových úpravách. Hřejivé, beránčí kožešiny jsou podstatným funkčním
i estetickým prvkem a často tvoří lem v oblasti kotníku. Na celé řadě kotníkových bot
a kozaček vidíme dekorativní řešení v podobě
třásní a nýtů.
Zimní sneakery přejímají atletické tvary z dospěláckých sportovních kolekcí. Bílá podešev
je postavena do kontrastu k neutrálním odstínům usně a tmavým technickým úpletům.
Na drobných detailech, jako jsou tkaničky
a prošívání, ale také na podšívkách vidíme výrazné neonové akcenty.
Veletrh Micam představil pro nadcházející
podzimní a zimní sezonu tři hlavní obuvnické
trendy: consider comfort, tech-tility a reconstructed legacy.
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CONSIDERED COMFORT
Obuvnické značky stále více propojují pohodlí domova s módními trendy a dochází tak k jistému posouvání hranic klasických dresscodů. Důležitý je
koncept hybridní obuvi, jako je například spojení pantoflí s elegantními střih balerín nebo derbové obuvi. Základem
jsou měkké přírodní materiály, které jsou příjemné na
omak. Barevná paleta je plná jemných, teplých barev, mezi kterými jsou nejvíce zastoupeny odstíny
hnědé, béžové, růžové a tlumené zelené.
Missouri
Superfit

Ricosta
Playshoes

Chetto

TECH-TILITY

Superfit
Ricosta

Námětem druhého trendu je vztah mezi
skutečnou a virtuální realitou, který se
přenáší jak do volby materiálů, tak do barevnosti. Nejvýraznější jsou barvy digitálního světa s dominancí fluorescenční zelené
a metalické povrchové úpravy. V centru
pozornosti jsou inovativní high-tech materiály a chytré tkaniny, které reagují například na tělesnou teplotu. Výsledkem je vytváření futuristických modelů.

Naturino

Living
Kitzbuhel

Asso
Young Soles

RECONSTRUCTED LEGACY
Snahou je zpracovat minulost ve světle budoucnosti. Materiály a detaily jsou přejímány z minulosti a znovu interpretovány za pomoci moderních tvarů a technických tkanin. Na klasický preppy styl je nahlíženo se streetwearovým cítěním. Tradiční barevné
paletě dominují především tmavé a syté odstíny hnědé, modré a vínové. S dotyky současnosti však nacházíme akcenty žluté, oranžové a tyrkysové. Klíčovým aspektem je
velký důraz na udržitelnost, kdy jde o to, udělat věci lépe a ne jich udělat více.

Chéri

Tommy
Hilfiger

Chetto

Foto: z veletrhu MICAM Milán, GDS Düsseldorf © Messe Düsseldorf a archiv firem
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Představujeme designéry

HANA FRIŠONSOVÁ
které dnes využívám při konstruování oděvů.
Studovala jsem Textilní univerzitu v Liberci,
obor Textilní a oděvní design, ale teprve až
po dokončení studia jsem se rozhodla věnovat autorské tvorbě.

Co vás přivedlo k vaší profesi módní návrhářky?

Moje značka je založená na osobním vývoji
a experimentování s různými technikami.
Momentálně se specializuji na košile a potisky. Mám kolekci Laboratory Shirts, jež rozvíjí košile v šaty, kabátky nebo kápě. Baví mě
variabilita a široké možnosti těchto košil,
protože jsou zároveň pracovní a elegantní,
až avantgardní. Košilemi jsem začínala a stále se k nim vracím v různých podobách.

Již v dětství mě maminka učila ruční práce,
díky čemuž jsem získala kladný vztah k textilu, který se v průběhu mého života znásoboval a přivedl mě k profesi módní návrhářky.
Také jsem v sobě objevila matematické vlohy,

S jakým materiálem pracujete nejčastěji?
Nejčastěji používám bavlnu. Materiál na košile odebírám od české firmy Mileta a.s.,
tento je velmi krásný a kvalitní, jde o gramáž
110–130 g/m2. Nepracuji se vzácnými kůžemi a kožešinami.

Čím se zabýváte ve své tvorbě. Specializujete se na něco konkrétního?

Který váš model byl nejvíce pracný? Můžete ho popsat?
Na jedné kolekci jsem spolupracovala s fotografkou Michaelou Karásek Čejkovou a jely
jsme spolu fotit přátele performery do Berlína. Z fotografií následně dělala fotografka
koláže, které jsem nechala vytisknout na textil a ten jsem ručně obšívala na oděv. Celý
projekt byl založený na transformaci a vše
bylo vyšívané korálky a různými aplikacemi.
Součástí byla i velká tapiserie.

Co charakterizuje vaši tvorbu?
Vytvářím menší umělecko-kreativní kolekce,
ale také oděvy vhodné pro nošení během
běžného dne. Mnou vytvořené oblečení je
často ve velikosti unisex, aby si jej mohly vybrat jak ženy, tak muži bez ohledu na věk.
Tvorba značky Hana Frisonsova je rovněž vyjádřením mých pocitů a názorů.

Který kousek ze své tvorby máte nejraději?

Komu je určená vaše tvorba?

Nosíte svou tvorbu? A pokud ano, na jaké příležitosti?

Není to jen jeden konkrétní kousek, mám jich
oblíbených více. Mnoho oděvů z mojí tvorby
nese nějaký osobní příběh a zkušenost, odráží určité moje období.

Nejde o určení, je to otázka stylu. Tvořím
oděvy pro dámy i pány, bez ohledu na věk.

V podstatě vždy a všude, protože téměř vůbec nenakupuji.
Kde získáváte inspiraci pro svoji tvorbu?

Spolupracuji s lidmi pohybujícími se v umělecké branži, z čehož plyne, že velké množství oblečení tvořím na míru, podle přání
konkrétního zákazníka.

Některé kolekce jsou založené na nějakých
spolupracích a zážitcích. Někdy si vymýšlím
vlastní příběhy, jež zpracovávám, ale ve větším rozsahu vizuálně, než textově.

Foto: Anežka Horová

Čím se odlišujete od ostatních designérek a designérů?

Foto: Michaela Karásek Čejková
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Foto: Anežka Horová

Praha – Pokračujeme v našem seriálu, ve
kterém představujeme návrháře a designéry z České republiky i ze zahraničí. Tentokrát vám přestavujeme módní návrhářku Hanu Frišonsovou, která žije a tvoří
v Praze. Časopis Svět textilu & obuvi ji požádal o rozhovor.
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přežila, snažím se více fungovat online a věnuji
více energie internetovému obchodu. Díky
uvolňování vládních opatření se situace běžného života postupně vrací do normálu a zlepšuje se situace i mé značky, ale velmi pomalu.

Kdo vás nejvíce podporuje ve vašem tvoření?
Tvořím ve sdíleném ateliéru ve SmetanaQ
v Praze, kde se nachází více designérů i z jiných odvětví než je móda, často spolu komunikujeme a podporujeme se. V největší míře
ale vše řeším sama, případně s osobou,
s níž na určitém projektu spolupracuji.

tostné půjčování oděvů do videoklipů, možnost oblékat muzikanty do mých kostýmů.
Tento rok jsem například pomáhala s oblečením pro celé turné zpěvačce Lanugo.
Jak vidíte budoucnost své tvorby?

Jsou požadavky vašich zákazníků ovlivněny módními vlnami nebo mají nějakou
představu a jdou za vámi, abyste jim to
vytvořila?

Nechystám radikální změny, spíše postupně
zlepšovat produkci a materiály, rozšířit sortiment a pracovat i na kreativních kolekcích.

Co vás nejvíce baví na vaší práci?
Primárně realizuji svoje návrhy v různých variantách, ale někdy vytvářím například kostýmy, které jsou velmi odlišné od mého stylu.
Mimo jiné jsem dělala kostýmy pro burlesk
show, které byly ručně vyšívané a kompletně
na míru.

V podstatě celý kompletní proces tvorby, tedy už chvíle, kdy oděv začne vznikat pod mýma rukama.
Setkáváte se s nějakými nepříjemnostmi
při své práci?

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Kde a jakým způsobem prezentujete a prodáváte své výrobky?

Myslím, že je to u práce módní návrhářky
stejné, jako u každé jiné činnosti, kterou lidé
vykonávají jako OSVČ, jsou různá období, kdy
se například spíše produkuje a více investuje. Moje práce není pouhý koníček a člověk
musí mít vždy finance na nájem a další obvyklé provozní náklady.
Co považujete za nejnáročnější činnost
při cestě k úspěchu v českém módním
průmyslu, z pohledu módní návrhářky?

Ovlivnil koronavirus vaše budoucí plány
v těchto oblastech?

Asi najít nové stálé zákazníky, je to běh na
dlouhou trať. Je náročné udržování pozornosti, být někde vidět, zaujmout nové okruhy
lidí apod. V českém módním průmyslu existuje poměrně velké množství šikovných lidí
a zajímavých značek, ale pro mnoho designérů je problém, že neexistuje nějaká podpora pro ně.

Ano. Týden módy byl posunut a s ním tedy
i moje přehlídka. Musím ještě několik měsíců
počkat, než představím svoji novou kolekci.
Moje tvorba šla stranou, protože jsem téměř dva měsíce šila roušky.
O jaký typ oblečení z vaší tvorby je největší zájem?

Jak konkrétně vás zasáhla vládní omezující opatření v souvislosti s koronavirem?

Poslední dobou pociťuji největší zájem o košile a šaty.

Šila jsem téměř dva měsíce roušky jako charitativní pomoc. Bohužel nebylo možné prodávat tvorbu, u mého oblečení je pro prodej
vhodnější přímý osobní kontakt. Aby značka
Hana Frisonsova současnou nelehkou situaci

Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?
Nejvíce mě nadchly zahraniční prezentace
v Maastrichtu na Fashionclash Festival. Je
to mezinárodní festival, kde se setkává mnoho talentovaných designérů i umělců. Také
tam jezdí hodně lidí ze zajímavých magazínů
apod. a zároveň je tam velmi přátelská
a otevřená atmosféra. Prezentovala jsem
tam svoji tvorbu už čtyřikrát.

Foto: Ondrej Rychnavský

Dokážete si představit spolupráci s některým průmyslovým výrobcem oděvů?
Pro mě je hodně zajímavá práce s textilem
obecně. U oděvu by to byl asi výrobce pletenin – na které je potřeba mít velmi specifické
stroje. Nad spoluprací s průmyslovou výrobou oděvu jsem zatím nepřemýšlela – musí
se zde produkovat velké množství a já se prozatím převážně specializuji na kusovou výrobu. Je to více osobní a nezůstávají přebytky.
Jaké dosavadní spolupráce považujete za
nejzajímavější?
Můžu jmenovat například spolupráci s fotografkou Michaelou Karásek Čejkovou, příleži-

Foto: Vratko Barcík

Momentálně mám ateliér ve sdílených prostorách v prvním patře SmetanaQ na Smetanově nábřeží v Praze. Máme zde nově
i showroom, kam lze přijít v otevírací době
kdykoli, nebo si zde domluvit schůzku. Dále
budu prezentovat svou novou kolekci v září
na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.

Hana Frišonsová
Módní návrhářka Hana Frišonsová
(nar. 1987 v Děčíně) po ukončení vysoké školy, před deseti lety založila značku SUUS, po dvou letech jejího fungování začala tvořit pod značkou Hana
Frisonsova, kterou rozvíjí dodnes.
Značka je určená ženám i mužům, bez
ohledu na jejich věk. Jde o autorskou
značku, která se nezaměřuje na jednotný styl, ale je o procesu a postupném vývoji ať už osobnostním, samotné návrhářky, nebo také kreativním.
Designérka Frišonsová se považuje spíše za řemeslníka než designéra.
Hana studovala Střední průmyslovou
školu textilní v Liberci, obor Oděvní
technologie, dále pokračovala ve vzdělávání se na Technické Univerzitě v Liberci, kde studovala obor Textilní
a oděvní design. V souvislosti s módním průmyslem se Haně Frišonsové
nelíbí neekologický přístup, zbytečné
plýtvání a využívání nekvalitních materiálů pro tvorbu výrobků.
Designérka Hana Frišonsová spolupracovala mimo jiné s fotografkou Michaelou Karásek Čejkovou. Zajišťovala oblečení zpěvačce Lanugo, oděvy půjčuje
do videoklipů a spolupracuje s nejrůznějšími lidmi z umělecké branže, pro
něž tvoří kostýmy na míru.
Ve Vídni získala designérka Hana Frišonsová cenu Erste Bank Fashion
Awards v rámci Austria Fashion
Awards 2011.
Frišonsová doposud čtyřikrát prezentovala svoji tvorbu na Fashionclash Festivalu v Maastrichtu. Své oděvy prezentuje a prodává ve sdíleném ateliéru SmetanaQ, v Praze, kde je nově showroom
a je možné si její oděvy tam koupit. Provozuje také internetový obchod.
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Brněnský umělec Timo spojil síly s iniciativou Šijeme roušky

VÝTĚŽEK PŮJDE NA DOBROČINNÉ ÚČELY

Brno – Iniciativa Šijeme roušky, která patří k nejvýraznějším brněnským altruistickým projektům v době pandemie, spojila
síly se streetartovým umělcem Timem.
Dosud šili dobrovolníci roušky, čepice
a návleky zdarma pro zdravotníky, sociální
pracovníky a další potřebné, nyní se ale
dostane i na zájemce z řad veřejnosti. Veškerý výtěžek z prodeje designových roušek bude věnován na dobročinné účely.
Designové roušky jsou k prodeji na adrese
www.pusu.cz od 1. května. Zájemci mohou
roušku získat výměnou za příspěvek na charitu v minimální hodnotě 200 korun. Již během prvních tří dnů od spuštění prodeje přijala organizace více než tři sta „objednávek“,
mezi jinými si designovou ústenku pořídili
herci Divadla Husa na provázku, herec Bolek
Polívka, komička Adéla Elbel, kněz a genetik
Marek Orko Vácha či senátor Zdeněk Papoušek.
Vedle roušek lze na e-shopu zakoupit také
trička s potiskem srdce. Veškerý výtěžek

z prodeje předmětů poputuje na podporu Diecézní charity Brno. „Roušky jsou jednovrstvé, z bavlněného materiálu a jsou zamýšleny především jako dobročinný projekt,“ vysvětluje Zdeňka Kocábová, zakladatelka charitativního projektu Pusu! „Iniciativa ale
nadále pokračuje také v šití roušek pro zdravotníky, sociální pracovníky a další potřebné,
například klienty domovů pro seniory. Pro tyto účely šijeme roušky z nano materiálu, který pro nás bez nároku na odměnu vyvinul
chemik Vojtěch Kundrát. Tento materiál pak
poskytuje až 90% ochranu,“ doplňuje Zuska
Lenhartová, jedna z koordinátorek iniciativy
Šijeme roušky.

K chodu iniciativy
přispívají stovky dobrovolníků
Projekt Šijeme roušky vznikl 15. března – podobně jako ostatní dobročinné iniciativy tohoto typu – v reakci na nedostatečné zajištění
ochranných pomůcek potřebným ze strany
státu. Za dobu svého fungování dodala organizace na 22 400 kusů ručně šitých roušek

do celkem 118 zdravotnických, sociálních
a dobročinných zařízení po celém Brně i jeho
okolí. S rozvozem ochranných pomůcek
i materiálu pomohlo přibližně 235 řidičů
a téměř stovka cyklistů. Také na řízení iniciativy se podílí na čtyřicet lidí.
Do iniciativy se tak zapojila celá řada dobrovolníků. Kromě šičů a švadlenek, dodavatelů
materiálu a občerstvení pro pracanty nabídla své služby například prádelna Arbela, která pro projekt zdarma pere látky i výrobky
z nich. „Jsme vděční za každého, kdo chce
přiložit ruku k dílu. Aktuálně nám nejvíce
schází dobrovolníci, kteří by roušky, návleky
a čepice šili. Například v Industře máme
podstav zhruba deseti lidí. Prostory, stroje
i materiál máme, chybí nám pracovní síly,“
uzavírá Lenhartová.
Dobrovolníci s nabídkou pomoci se mohou obracet na e-mail: sijemerousky@gmail.com.
Více o projektu na www.sijemerousky.cz. Designovou roušku či triko lze pořídit na stránce
www.pusu.cz.
Foto: Vladimír Kiva Novotný

Cena Nadace Jana Pivečky 2020

SOUTĚŽ ZRUŠENA!
Zlín – Je nám to velice líto, ale vzhledem k současné situaci, kdy studenti středních škol,
ale i vysokoškolští studenti se nemohou věnovat tvorbě nových kolekcí, bylo pořadateli
rozhodnuto o zrušení letošního ročníku soutěže O cenu Nadace Jana Pivečky.

Bohužel byla letos zrušena řada významných
obuvnických veletrhů v Itálii, kam měli studenti za odměnu a jako výhru v soutěži jet.
Stále také není jasné, zda a kdy se budou náhradní veletrhy konat. Navíc vycestování do
Itálie bude letos velmi problematické. Pevně
věříme, že v příštím roce již budou podmínky
pro obnovení soutěže a pro možnost, aby výherci soutěže mohli vycestovat na některý
významný obuvnický veletrh v zahraničí, případně jim bude nabídnuta jiná forma výhry.
Přejeme všem studentům i pedagogům hlavně pevné zdraví a věříme, že bude lépe!
Tým organizátorů soutěže
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Tržby textilního maloobchodu v ČR za leden–duben 2020

VIRUS ZNIČIL, CO MOHL

Vyplynulo to z údajů, kterém nám poskytli členové test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi.
Máme pravidelné hlášení od více než stovky
obchodníků z naší branže. Výše tržeb zveřejňujeme anonymně a vždy v porovnání se stejným měsícem předešlého roku. Pokud budete mít zájem připojit se a rozšířit tak řady našeho test-klubu, budeme rádi. Stačí jen napsat na naši e-mail: redakce@textil-obuv.cz.
Přitom začátek roku vyšel tuzemskému textilnímu maloobchodu velmi slušně. Jak jsme
konstatovali již v minulém vydání našeho časopisu, v lednu se dobře prodávalo zejména
sportovní ošacení a vybavení na hory vůbec.
„Je vidět, že lidé mají peníze a že velké vyrážejí
do hor,“ napsal nám tehdy majitel několika obchodů v západních Čechách. To ještě netušil,
že právě čeští lyžaři po návratu z Rakouska,
a hlavně z Itálie, za několik týdnů zapláčou...
Ale nepředbíhejme. Celkově leden 2020
skončil v porovnání s lednem 2019 s přírůstkem tržeb o 4 %! Rok byl slušně rozjetý.
Také únor se vyvíjel docela dobře. Začaly se
dobře prodávat i dámské a pánské pláště,
bundy a zimní svetry. Tradičně dobře šlo na
odbyt džínové zboží. Celkově pak únor meziročně zvýšil tržby o 2 %.

Foto Pixabay

Praha – Celosvětová pohroma v podobě
koronaviru z Wu-chanu se v březnu a dubnu krutě podepsala i na tuzemském textilním maloobchodu. Obchody, z příkazu vlády uzavřené na dva měsíce, přišly takřka
o všechny tržby.

Koronavir z Wu-chanu
Koncem února a zejména pak začátkem března k nám vtrhnul koronavirus z Wuchanu.
V důsledku toho 12. března vláda ČR vyhlásila nouzový stav na celém území ČR. Série
opatření zahrnovala i uzavření maloobchodních prodejen všeho sortimentu, s výjimkou
potravin, léků, drogerie a pohonných hmot,
a to od 14. března. Textilní maloobchod se
tak v celé zemi prakticky zastavil.
Když se podíváme do zprávy Českého statistického úřadu, jak se vyvíjely v březnu tržby
v maloobchodě, meziroční pokles tržeb
o 12,2 % se na první pohled nezdá tak hrozivý. Jenže následující věta nám to vše vysvětlí.

Ve zprávě se totiž mj. píše: „Nejvýraznější meziroční pokles (o 64,9 %) se projevil v prodejnách s oděvy a obuví a v prodejnách s výrobky
pro kulturu, sport a rekreaci (o 47,1 %).“ Situaci v naší branži tak zachraňoval internetový
a zásilkový prodej s přírůstkem 20,8 %. Zakoupit přes e-shop byla totiž jediná možnost,
jak oděvy a obuv v případě nutnosti získat.
Výsledky dubna jsou dle našeho odhadu ještě horší; obchody byly zavřené po celý měsíc. Takže predikovat výsledky dubnových
prodejů je takřka nemožné. V době uzávěrky
tohoto vydání Svět textilu&obuvi na toto téma mlčel i Český statistický úřad.
Michal Korol

Zjistěte, jak je vaše ﬁrma odolná vůči krizi

NÁSTROJ EY RESILIENT ENTERPRISE
Praha – Jednoduchý a bezplatný online
nástroj EY Resilient Enterprise pomáhá vedoucím pracovníkům komplexně
měřit odolnost společnosti, přesně
identifikuje nejrizikovější oblasti podnikání a nachází prostor pro zlepšení.
Podnikatelé získají komplexní analýzu
odolnosti své firmy zcela zdarma a mohou
porovnat, jak si vedou ve srovnání
s ostatními podnikateli ve svém oboru
po celém světě.
„Pandemie covid-19 je zkouškou odolnosti
každé firmy. Společnosti se již z úvodního koronavirového šoku oklepaly, zavedly prvotní
opatření a pomalu se soustřeďují na to, co je
čeká. Strukturovaný přístup při budování odolnosti je klíčový pro úspěšné zvládnutí krize
typu druhá vlna pandemie či narušení odvětví
technologickou inovací konkurenta. Podnikatelé musejí zareagovat na mnoha frontách –
ať už jde o interní a externí komunikaci, nebo
posuzování, řízení a zmírňování rizik napříč
všemi oblastmi firmy,“ uvádí Petr Knap, vedoucí partner EY divize consultingu v České
republice.
Online nástroj EY Resilient Enterprise představuje snadný, přehledný a pragmatický

způsob, jak pochopit, jak je organizace odolná vůči krizi. Je prvním krokem na cestě
k definování cílů podnikání pro „nový normál“
a plánování budoucích aktivit. „Ředitelé společností jsou zahlceni nekonečným množstvím informací, v nichž je těžké se zorientovat. Bezplatná expertní analýza jim poskytne
ucelený strukturovaný pohled na oblasti, které potřebují vyvinout další úsilí, a naznačí, jaké další kroky podniknout,“ říká Petr Knap.

Komplexní analýza i oborové srovnání
Skloubením zásadních aspektů z poslední finanční krize a současné poradenské praxe
lze identifikovat devět okruhů, na které podniky musí zaměřit svou pozornost, určit sla-

bá místa a posílit celkovou odolnost organizace. Rozhodujícími oblastmi jsou: Zdraví
a spokojenost zaměstnanců, Pracovní síla,
Dodavatelský řetězec a globální obchod, Zákazník a značka, Finance a investice, Řízení
rizik, Vláda a veřejná politika, Technologie
a informační bezpečnost a Pojištění a právní spory.
Komplexní dotazník, hodnotící míru připravenosti na krizi, je natolik důkladný, že poskytne
profesionální pohled na jednotlivé oblasti,
identifikuje potenciální rizika a příležitosti ke
zlepšení. Podnikatel získá souhrnnou analýzu, kterou můžete společně s expertem z EY
detailně prodiskutovat, a bezplatný globální
sektorový benchmarking.
Přístup do online aplikace lze sdílet mezi vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení a vyplňovat tak údaje pro danou oblast nezávisle
na sobě, každý dle svého zaměření. Vyplnění
jedné oblasti zabere průměrně pět minut
a zvládne ji každý z hlavy, bez potřeby udávat
výkonnostní ukazatele. Rychlost kompletace
dat určuje, kdy budou výsledky k dispozici.
„Čím dříve podnikatel kompletně vyplní dotazník, tím dříve jsme schopni data vyhodnotit,
identifikovat kritické oblasti a nalézt řešení,“
vysvětluje závěrem Petr Knap.
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Obchod s dětskými oděvy Tip, Hranice na Moravě

ZÁKAZNÍCI ŽÁDAJÍ
TUZEMSKÉ ZBOŽÍ
Hranice na Moravě – „Moji zákazníci u mně poptávají převážně zboží, které je vyrobeno
v České republice a má vysokou kvalitu. Na tomto prodeji mám postavenou svoji prodejnu, podporuji český trh, nakupuji a prodávám tedy převážně sortiment od českých výrobců,“ říká Yveta Dědičíková, majitelka obchodu Tip, dětský textil, který se nachází v historickém centru města Hranice na Moravě, na Masarykově náměstí. Tato lokalita přináší
velkou frekvenci lidí, nejen turistů z nedalekých Lázní Teplice nad Bečvou.

kaznicím řadí také třetí generace žen z jedné
rodiny. Všeobecně jsou mými zákaznicemi
ženy, které mají děti, vnoučata, ale chodí ke
mně nakupovat jak tatínci a dědečkové, tak
i celé rodiny. Jedna zákaznice u mě nakupuje
27 let. Moji zákazníci jsou z věkového rozmezí 20–90 let, nejen z města mého podnikání,
ale i hosté z nedalekých Lázní Teplice nad
Bečvou. Někteří lidé přichází se svými dětmi,
v případě chlapečků je to při zájmu koupit
kalhoty, jinak chodí někteří bez nich, protože
si neradi zkouší oblečení. U malých a mladých slečen je situace jiná, ty zkouší oděvy
velmi rády.
Zákazníci u mě poptávají převážně zboží, které je vyrobeno v České republice a má vysokou kvalitu. Na tomto prodeji mám postavenou svoji prodejnu, podporuji český trh, nakupuji a prodávám tedy převážně sortiment
od českých výrobců. Naše české zboží je sice o poznání dražší, ale kvalita materiálů
a zpracování je znát už na první pohled, několikanásobné praní a sušení v moderních
sušičkách je nepoznamená.
Hlavní nevýhodou dětského oblečení je jeho
krátká doba nošení, protože děti neustále
rostou a potřebují větší a větší velikosti.
Z tohoto důvodu se mnoho lidí často obrací
na konkurenční levné zboží. Někdy jim sice
vydrží tři praní a musí ho vyhodit a potom
koupit další. Některým lidem nevysvětlíte,
že je z mnoha důvodů efektivnější koupit
dražší, ale kvalitní výrobek, protože vydrží,
jak ukazují zpětné vazby od mých zákazníků.
Není neobvyklé, že lidé z Hranic jezdí do velkých nákupních center v jiných městech, ale
vrací se ke mně, protože tam nesehnali to,
co potřebovali.
Co všechno nabízíte v sortimentu?

Yveta Dědičíková
Jak se doposud vyvíjelo vaše podnikání?
Jsem majitelkou firmy Tip, dětský textil od
roku 1993. Brzy po revoluci jsme s manželem koupili starou klempířskou dílnu, na ulici
Komenského v Hranicích na Moravě a upravili jsme ji na prodejnu a otevřeli obchod. Na
začátku podnikání jsem od maminek vykupovala starší oblečení po dětech, sportovní potřeby a hračky a prodávala je. Většinou se
vracelo jen tak 20 % z toho, co lidé donesli,
zbytek se prodal, a to mi postupně vydělalo
na nové oblečení pro děti a obchůdek se začal naplňovat zbožím a sortiment rozšiřovat.
Tehdy bylo všeho málo a zájem od zákazníků
o zboží byl veliký.
Do loňského března jsem působila ve svém
obchodě. V dubnu 2019 jsem se přestěhovala přímo do centra města Hranic na Moravě,
a to na Masarykovo náměstí, protože se mi
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konečně podařilo najít prostory s podobnou
rozlohou mého stávajícího obchodu, jen
v mnou hledané více frekventované lokalitě.
Již delší dobu jsem hledala prostory přímo
v centru města, ale buď byly příliš velké, nebo
malé a celý dětský sortiment by se mi tam nevešel. Nynější prodejna se rozkládá zhruba na
40 m2, což je pro mne ideální. V centru je větší frekvence lidí, než byla okolo mojí dosavadní
prodejny. V obchodě pracuji sama, v případě
potřeby mě zastupuje zkušená brigádnice
v důchodovém věku. V minulosti jsem měla
velmi šikovnou prodavačku, ale v rámci snížení nákladů, jakožto reakci na krizi v roce
2007, jsem se s ní musela rozloučit.
Kdo jsou vaši zákazníci?
Vzhledem k mému dlouholetému podnikání
není výjimkou, že se k mým současným zá-

Prodávám široký sortiment dětského oblečení, převážně českých výrobců od novorozeneckého až po oděvy pro děti do 15 let,
jde tedy o téměř celý dětský sortiment a základní kojenecký sortiment. Zákaznice u mě
mohou zakoupit snad vše od spodního prádla až po zimní bundy. Budu-li specifikovat,
jde o trika, mikiny, čepice, kalhoty, pyžama,
tepláky, legíny, bundy, punčochové zboží.
Okrajově nabízím také zboží prověřených
kvalitních výrobců ze Slovenska, Polska
a Maďarska.
Jaké zboží u vás zákazníci poptávají?
U chlapců na prvním místě v oblíbenosti,
zůstává modrá barva, u starších z nich černá, šedá a u děvčat a větších slečen všechny odstíny růžové, u větších slečen tmavě
modrá, šedá a černá i v kombinaci s jinou
barvou. Žádané jsou kvalitní a přírodní materiály. Jsem na malém městě, zájem o nej-
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žhavější trendy sem dorazí tak za rok až
dva. Klasika zkrátka vede. Novým výstřelkům v barvách se nebráním, ale jsem velice
opatrná, vezmu pár kousků a ty pak vždy
prodávám trojnásobně delší dobu než barvy
klasické, výše zmíněné. Vždy se prodávaly
dobře dívčí šaty a je to tak stále. Jdou více
na odbyt než sukně. Přes zimu ale zákaznice kupují kalhoty, legíny, šaty mnohem méně. A chlapci to mají jednoduché, pěkné triko a mikina to jistí. Košile se prodávají výjimečně, jen na různé příležitosti, oslavy, vysvědčení, svatby. Mladí pánové chtějí
zkrátka pohodlí.

ce s námi obchodníky. Taky někdy uvítám trpělivost při splatnosti zboží, protože počasí
neovlivním a to má na prodej výrazný vliv.
U mých dodavatelů mi vyhovuje nákup zboží
přímo na prodejně jednou za měsíc, mám
jich zhruba 15, téměř každý den nějaký oděv
doplním. Také pružnost dalšího dodání oblíbeného zboží, jako je zaslání poštou do dvou
dnů. Případné připomínky obchodní zástupci
berou na vědomí a vše vyřizují ve firmách,
kde se případně výrobek dolaďuje.

Motivací jsou pro mě moji zákazníci, kteří pokud si našli můj obchůdek hned od narození
svého dítěte, tak se ke mně vraceli a vracejí
pravidelně 10, 15 let. A dnes už ty děti nakupují zase pro své děti. Z takového koloběhu jsem přece nemohla vyskočit. To jsem
těm mým ovečkám (jak říkám pravidelně nakupujícím) nemohla udělat.

Nabízíte nadstandartní služby svým zákazníkům?

Existuje nějaké zboží, které se vám nedaří objednat?

Zákaznicím posílám sms, když si něco objednají, že to již přišlo, ale myslím, že to je dnes
běžná věc. Jsem ochotná přijít i mimo prodejní dobu, ráno dříve, či po zavírací době. Posílám fotky zboží zákaznicím na messenger.
Zboží si pravidelně fotím a dávám na svoji
stránku na sociální síti Facebook. E-shop nemám, je vhodnější pro větší obchody, které
mají i svou výrobu a můžou zboží rychle doplnit na prodejnu nebo zaslat z e-shopu. Já
nemám nějaké větší zásoby zboží.

Ano. Je to těžká doba a zkouška pro všechny, ale myslím, že ti vytrvalí se s tím zodpovědně poperou a zase bude dobře a věřím,
že si mnoho z nás vezme z této doby ponaučení a bude k životnímu prostředí a lidem
okolo sebe přistupovat s větším uvědoměním. Já jsem si například hned druhý týden,
co nám vláda nařídila zavřít prodejny, našla
brigádu tam, kde mě potřebují, v pekárně.
Brzy se situace uklidní a vše se pomaličku
bude vracet do normálu. Jen musíme být
všichni trpěliví, ohleduplní a vydržet.

Jsou to dívčí kabátky, právě na ty zmiňované
šaty, jak už zimní, tak jarní. Nevýhodou je
hodně dětských velikostí, a abych zákazníky
uspokojila ve výběru, musím mít vše po sedmi, osmi kusech od každé velikosti. Někdy je
to opravdu hodně náročné, dříve jsem nabídla tři věci a zákazník byl nadšený a nakoupil,
dnes si lidé nejsou schopni vybrat ze sedmi,
osmi věcí od velikosti a sortimentu.
Co je pro vás nejdůležitější na spolupráci
s dodavateli?
Každý z dodavatelů přijede ke mně, přímo na
prodejnu se svou výrobou jednou za měsíc
a já sama si mohu vybrat přímo velikosti,
které potřebuji, takže asi ta přímá komunika-

Díky čemu jsem si udržela svoji pozici na
trhu?
Svou pozici jsem si udržela hlavně díky tomu,
že práce je mým největším koníčkem a móda
mě zkrátka baví. Samozřejmě byly i krize, kdy
jsem si říkala, že změním práci i prostředí,
ale nakonec vždy zvítězila láska k obchodu.

Dotkla se vás omezení způsobená koronavirem?

Co chystáte do budoucnosti?
Poptávka určuje nabídku. Chystám malé rozšíření kojeneckého sortimentu, což je reakce na požadavky mladých maminek. Otázkou
je, zda mi pak budou stačit tyto malé prostory. A když budou moji zákazníci spokojení, budu spokojená i já a prodejna bude fungovat
další roky.
Text a foto: Sandra Friebová

23

Historie

Svět textilu & obuvi

květen – červen 2020

Z histori obuvi (3)

RENEZANČNÍ KOTURNY,
HUBATÉ STŘEVÍCE
A ŠPANĚLKY
Dějinami obouvání vás bude po celý letošní rok provázet historička Mgr. Miroslava
Štýbrová. V letech 1990–2017 působila jako kurátorka sbírky obuvi ve zlínském
Obuvnickém muzeu. Uspořádala sedm mezinárodních konferencí Obuv v historii
a více než 70 výstav zaměřených na historii obuvnictví. Vydala knihu Boty, botky,
botičky (2009) a publikaci Docela obyčejné boty – boty neobyčejně zvláštní (2017).
Od roku 2001 působí jako externí pedagog na Fakultě multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

ným ornamentem nebo byl celý povrch obuvi
pokrytý perlami, drahokamy či výšivkou.
Zpravidla byly vyrobeny ze stejného materiálu
a okrášleny totožně jako střevíce, na které
se nazouvaly. Ke konci éry chopines se výška
podešve ustálila na 15–20 cm.
Bez ohledu na jejich užitečnost v zaplavených
benátských ulicích se dodnes mezi Italy traduje legenda o vzniku a významu extrémně
vysokých přezůvek. Údajně je vymysleli žárliví
benátští muži. Když nestačila modlitba, četba a ruční práce jako účinné nástroje proti
zahálce, hrozilo, že budou ženy a dívky vyhledávat k ukrácení dlouhé chvíle milostná dobrodružství. To bylo v počestné rodině nepřípustné, a tak vznikly chopines. Ženy se
v nich neobratně pohybovaly a musely být
doprovázeny služkami, což jim samozřejmě
bránilo ve styku s milenci. A žárlivý manžel
mohl žít v klidu! Vysokánské koturny byly velmi výstřední, soustřeďovaly pozornost okolí
na jejich nositelky, a tak byl jen krůček k tomu, aby je vedle vznešených dam začaly používat i prostitutky k upoutání pozornosti,
takže se společně s široce rozevřenou sukní
a baňatými spodními kalhotami ke kolenům
staly jedním z nejznámějších atributů tohoto
„řemesla“ a přetrvaly téměř do 18. století.

Hubaté střevíce

Šcec Hans Jamitzer, 1625, Státní knihovna Norimberk

Gotické extrémní špičky vystřídal již na sklonku 15. století jiný výstřelek: hubaté střevíce
(franc. le soulier camus – „tupé“ střevíce,
něm. Entelschnabel – kachní zobák, Kuhmaul – kraví huba). Jejich existence je doložena už od roku 1493 v Norimberku a ko-

Zlín – Ve srovnání se středověkým stylem se v renezanční době měnila móda obuvi rychleji, životnost určitého módního prvku se pohybovala maximálně v rozsahu dvaceti až třiceti
let a přitom se neustále vyvíjela a proměňovala, i když zpravidla jen v detailech. Evropská
móda v obouvání 16. až počátku 17. století přinesla nové střihy i typy obuvi. Renezanční
doba, to nebyly jen okázalé paláce nejbohatších šlechticů a přepychové měšťanské domy,
ale rovněž ubohá obydlí nemajetných řemeslníků, sluhů a sedláků. A stejně tak tomu bylo
i u obuvi. Luxusní obuv byla výsadou šlechticů a bohatých měšťanů, kteří relativně rychle
reagovali na módní proměny, kdežto nemajetné vrstvy nosily nevzhledné botky, střevíce,
pantofle nebo dřeváky.

Chopines pro vznešené dámy
i prostitutky
Novinkou, která však zřejmě měla původ již
v antických koturnech nebo orientálních dřevěných kub-kab harémových žen (sandály na
vysoké dřevěné podešvi připomínající mostní
konstrukci), byly přezůvky zvané chopines.
Vymysleli je údajně v Benátkách jako ochranu
před vodou, která zaplavovala ulice, ale velmi
záhy se staly módním typem obuvi rozšířeným po celé Evropě. V Benátkách se pro tuto
obuv užíval termín ciapine, v Itálii byly známy
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rovněž jako calcagnetti nebo calcagnine, ve
Francii se jim říkalo pieds de vache (kravská
noha), v Německu hufe (kopyto) nebo mäuler
(tlama) a ve Španělsku chapines. Koturny dosahovaly závratné výšky kolem 50 cm, takže
dámy, jež chopines nosily, vypadaly jako kolébající se obryně. Skelet přezůvek se vyráběl
z korku nebo z lehkého dřeva potaženého usněmi nebo textiliemi. V časech, kdy se staly
módním hitem po celé Evropě, byly chopines
zdobeny jemnými perforacemi ve formě geometrických vzorů nebo rozet, rytým zlace-

Prostitutka v obuvi chopines, 18. století,
Museo Correr, Benátky
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Rohatý střevíc, kolem r. 1530,
Deutsches Ledermuseum
und Schuhmuseum Offenbach,
Německo

Pantofel s korkovou
potahovanou platformou,
spička ve tvaru tzv. kachního
zobáku, kolem r. 1540, Bally
Schuhmuseum, Schoenenwerd, Švýcarsko

lem roku 1505 v Krakově. V Čechách se
ujaly rovněž pod názvy kraví huba, medvědí
tlapa, volská tlama nebo kachní zobák, ale
jejich používání na našem území se dá z ikonografických pramenů doložit až ke konci
první třetiny 16. století. Prstová část, dosahující údajně v extrémních případech šířky až
30 cm, byla vycpávána a podkládána podšívkou v kontrastní barvě. Mezi léty 1530 až
1540 se na dochovaných vyobrazeních přestaly bohaté prostřihy vyskytovat a nastoupila velmi nízká forma svršku, která prostřihy
neměla vůbec nebo jen omezeně. Zůstal
však až téměř geometrický tvar podešve,
v extrémních variantách opatřené v prstové
části postranními výčnělky, jež vytvářely „rohatou“ špici. Malby ukazují hodně hluboce vykrojený typ obuvi, která zřejmě jen obtížně
držela na nohou a chodidla pokrývala v minimální míře. Historik Zikmund Winter poznamenává, že „...přečasto na zlost chodcův
uvízly v blátě.“ Přestože dobové artefakty
zobrazují některé skupiny obyvatel, například
lancknechty, ještě na přelomu 16. a 17. století v obuvi s velmi rozšířenou špičkou, extrémní podoba absurdně široké prstové části se ve druhé polovině 16. století již téměř
neobjevuje. Byla vystřídána střídmějšími střihy a nastal zřetelný příklon k přirozenějším
tvarům obuvi.

pokrývala vysoko celý nárt. Charakteristickým znakem renezanční obuvi – a to nejen
v případě zmiňovaného typu – byla zpravidla
symetrická podešev, výrazně zúžená v klenkové části a mnohdy velmi dekorativně zdobená rytým ornamentem. Tento typ obuvi
nosili muži i ženy bez jakéhokoliv zřetelného
rozlišení, pohlaví nositele se dalo většinou
určit jen podle velikosti chodidla a zdobení
svršku.
Na sklonku 16. století byla tato obuv opatřena podpatkem. Vyskytoval se v několika formách: mohl být sestaven z vrstev usně, také
míval podobu tvarované platformy se zvýšenou patní částí anebo byl tvořen samostatným dřevěným podpatkem. Změnila se i silueta svršku. Uzavřený vysoký nártový dílec
ustoupil do pozadí, přední část obuvi byla po
stranách více vystřižena a přibyly dva postranní řemínky vedené přes nárt. Oblibu
španělského střevíce dokládá na našem území anglický básník John Taylor, který pod vlivem své návštěvy v Praze v roce 1620 napsal ve svém cestopise Cesta do Prahy v Čechách, že dokonce „...ženy plebejců a kmánů
nechtějí dělat svému městu hanu ...na nohou jemné španělky má nové, co manžel doma chodí bos a vypadá jak svatý utřinos, jenž
dobře ví, že paroháčem je...“.

Pěkné střevíce si kupte!
Španělky
Jednoduchý střih bez dřívějších výstřelků
měl tzv. španělský střevíc z jemné jirchářské
usně nebo ze zámiše, zdobený vertikálními
prostřihy nebo filigránskými perforacemi, jež
vytvářely na svršku obuvi téměř krajkový vzor
s motivy rozet a geometrických linií. Svršek
španělek byl zpravidla sestaven ze dvou dílů,
sešitých v klenkové části, přední část obuvi

Střevíc zvaný španělky,
1590–1600, Germanischen
Nationalmuseum, Norimberk

K obvyklým materiálům se při zhotovování
obuvi řadily usně teletinové, kůzlečí a skopové, k luxusním materiálům patřil kordován
a jircha, které se v nejvyšší kvalitě dovážely,
ale čiperní koželuzi a jircháři v Čechách si
uměli poradit. Z domácích surovin dokázali
zhotovit useň, vzhledem hodně podobnou
pravému kordovánu, i když ten dovážený byl
barevný, kdežto useň z domácí produkce byla hrubší a většinou jen v černé barvě. Stejně úspěšní byli i jircháři, kteří zpracovávali
kůži na zámiš, vzhledem připomínající semiš
nebo jelenici. Mezi vzácné kůže patřila
i tzv. pruská, která, jak název napovídá, byla zřejmě importem. Kvalitní usně byly dováženy také
z Anglie, Nizozemí
a z východních teritorií, především
proto, že je
v Čechách
ani v Německu neuměl nikdo
tak dovedně

vyčinit. Naproti tomu byla i u nás známa příprava tzv. uherské usně: „...kůže volská pověšena na strom, oškrábáno maso, oholena
koželužskou kosou srsť, kůže naložena do
kamence a soli na dva dni, pak osušena, poté znovu zvlhčena, lojem natřena a opět sušena nad žhavým uhlím.“
Z veršů snad nejslavnějšího německého
obuvníka a současně lyrika Hanse Sachse
(1494–1576) vyplývá, že ševci se patrně
v 16. století nezabývali jen výrobou obuvi, ale
zhotovovali nebo snad jen prodávali ve svých
krámech i jiné kožedělné výrobky: „Račte ke
mně, prosím, vstupte, pěkné střevíce si kupte, nebo měšce, velké saky, potahy na truhly,
vaky, boty ke kyrysu, pane, trepky měkce futrované, botky, jaké se teď nosí, kupte si, nechoďte bosí.“
Z archivních dokumentů je patrné, že cechy
v tomto období umožňovaly vyrábět obuv
tzv. na sklad, což znamená, že obuvníci
mohli ušít několik druhů a velikostí, které
pak prodávali ve vlastním krámě nebo na
jarmarku. Množství takto vyrobených bot
nebylo ve všech městech stejné. Pražský
obuvník Jakub Skřivan měl na skladě v roce
1568 přes dvě stovky párů obuvi, kdežto
nejmenovaný berounský švec pouhých deset párů. Cechy však stále měly právo rozhodovat o ceně bot, v některých případech
si tuto výsadu ponechával dokonce samotný
panovník.
V této éře se začala poměrně důsledně rozlišovat obuv pro specifické účely a profesní
skupiny obyvatel. Již z roku 1525 jsou doloženy zmínky o „rybnikářských škorních“, jejichž rozšíření souviselo s rozsáhlým budováním rybníků, dále o botách určených výhradně k lovu a jízdě na koni (rejtarské škorně,
čižmy neboli uherské škorně apod.). K akademickému taláru nosili univerzitní učitelé
„střevíc doktorský“ s přezkou nebo pantofle.
Podešev pantoflů tvořilo několik vrstev usně
nebo skelet z korku či lehkého dřeva, zpravidla potažený usní nebo textilem. Stejně jako u střevíců i v tomto případě byla podešev
v klenkové části velmi úzká. Občas poměrně
široká přední část podešve ostře kontrastovala s uzkým patním dílcem, zejména v první
polovině 16. století, tedy dokud neodezněla
móda „hubaté“ obuvi.
Zpracováno podle knihy Boty, botky, botičky,
vydané v roce 2009 Nakladatelstvím
Lidové noviny Praha.
ISBN 978-80-7106-986-7
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Rolsit s.r.o., Bavory u Mikulova

ŠILI ROUŠKY PRO
EVROPSKÝ PARLAMENT.
ČESKO JE NECHTĚLO
Bavory – Když se v polovině května rozběhla činnost Evropského parlamentu v Bruselu,
museli mít všichni poslanci i úředníci na ústech a nosu roušky. Mnohé z nich pocházejí
z Česka, od jihomoravské firmy Rolsit. „Nabízel jsem je i českému ministerstvu zdravotnictví, ale marně,“ řekl Aktuálně.cz jednatel firmy Jaroslav Mikulášek.

Potvrdil to i časopisu Svět textilu & obuvi
s tím, že na skladě držel 100 000 roušek,
ale na jeho nabídku nikdo z českých institucí
nereagoval. Přitom nebýt europoslance
Ondřeje Kovaříka (ANO), možná by si toho
ani nikdo nevšiml. Ale právě on zveřejnil na
sociálních sítích fotografii roušky, u které vyjádřil překvapení i potěšení nad tím, že podle
štítku byla vyrobena ve firmě Rolsit. „Evropský parlament zavádí od středy povinné nošení roušek ve všech svých budovách a každému zaměstnanci poskytl pár roušek zdarma... a víte, kde je šili? V Brně! Všechna
čest!“ napsal Kovařík.
Jednatel firmy Jaroslav Mikulášek potvrdil,
že jde skutečně o jejich výrobek. „A máme
z toho obrovskou radost! Je to skvělá zpráva hlavně pro Českou republiku,“ raduje se.
Podle něj by to měl být pro českou vládu
signál, že jsou v zemi lidé, kteří ještě nezapomněli textilní řemeslo a umí vyrábět zboží
daleko kvalitněji než v Číně. Celkem firma
dodala 6 000 kusů, jeden stál 1,61 EUR
(asi 44 Kč), včetně zajištění dopravy do
Bruselu.
Jak se stalo, že uspěla právě jeho poměrně
malá firma se 34 zaměstnankyněmi, sídlící
v jihomoravské vesnici Bavory u Mikulova,
přesně netuší. Rozhodně ale prohlašuje, že
nikde nelobboval. O to větší má z úspěchu
radost, byť žádné oslavy nebyly.
„Ne ne, žádné slavení, na něco takového
není čas. Snažíme se soustředit na práci.
A radujeme se z toho, že máme práci. Velké díky patří místním ženám, které jsou výborné šičky,“ zdůrazňuje Mikulášek s tím, že
v tomto regionu má textilní výroba velkou
tradici.
„Poslali jsme do Evropského parlamentu nabídku stejně jako určitě mnoho dalších společností. Ozvali se nám. Tak jsme vyplnili dotazníky, poslali vzorky i certifikáty,“ popisuje
jednatel. Podle něj však mohlo mít vliv to, že
dodávají své výrobky také do Německa.
„Reference německých firem, kterým roušky dodáváme, mohly mít na výsledek vliv.
To jsou velmi nároční zákazníci. Všechno
musí být perfektní a včas. Myslím, že jsme
zaujali materiálem, zpracováním a rychlostí
dodání. Přece jen, na Západě stále platí to,
že chtějí kvalitu. A s námi je dlouhodobě velká spokojenost,“ soudí Mikulášek, který firmu v minulosti odkoupil od původních majitelů ze Slovenska a výrobu v roce 2017
přesunul na Moravu.

Slovo „China“
už nikde nechtějí slyšet
Jaroslav Mikulášek
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V době, kdy firmu kupoval, vyráběla jeden
druh výrobku, teď jich nabízí celou řadu.
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Hlavní zaměření se přitom týká něčeho jiného než roušek. Rolsit se věnuje výrobě kreativního obalového materiálu pro automobilový, textilní a oděvní průmysl a vyrábí také
nákupní či reklamní tašky, vaky na oblečení či
lůžkoviny. Když se objevila pandemie koronaviru, rozhodl se Jaroslav Mikulášek pro rozšíření výroby.
„Když jsem viděl, co se ve světě děje, tak
bylo jasné, že to bude brzy i v Evropě.
Tak mě někdy v druhé polovině února
napadlo zkusit vyrábět roušky,“ vysvětluje. Používají biobavlnu, kterou si nechávají vyrábět na zakázku v Indii a Pákistánu. Tento materiál má certifikát GOTS (Global Organic Textile Standard),
což je nejpřísnější mezinárodní biotextilní certifikace.
„Je to materiál, který je
možné 150–250krát vyvařit,
záleží na gramáži. Tolikrát je
tedy možné jednu roušku použít,“ uvedl Mikulášek s tím,
že většinu roušek dodali do
zahraničí.
I tam je ale podle něj stále
obtížnější roušky dostat.
„V podstatě všechny země
kolem nás mají akutní problém s rouškami již vyřešen a teď si začínají dělat zásoby, kdyby se něco podobného
opakovalo. V zásadě preferují dodávky od
vlastních společností, slovo ,China‘ nechtějí
slyšet. Už i pro nás je dost těžké nějakou zakázku získat. Ale právě proto, že máme kvalitní materiál, šikovné šičky a reference, tak
bychom mohli ještě nějaký čas vydržet,“ věří
Mikulášek. Roušek vyrábí několik druhů,
k nim také přidal ještě šití operačních a návštěvnických plášťů.
Mikulášek vysvětluje i to, proč europoslanci
vidí na štítku roušky zmínku o Brně. Firma
má totiž úředně sídlo v moravské metropoli, ale závod právě v Bavorech u Mikulova.
Přitom dokončuje halu, aby vše soustředila

na jedno místo. Mikulášek se věnuje podnikání od střední školy, po jejímž absolvování
už vysokou školu nedokončil. Hodně se ale
věnoval i sportu, konkrétně tenisu, sám ho
hrával a následně deset let trénoval tenisty
a tenistky – byl mimo jiné sparingpartnerem
špičkové hráčky Nicol Vaidišové.

Z ministerstva se nikdo neozval
Jaroslav Mikulášek několikrát opakuje, že
by byl velmi rád, kdyby se v Česku opět rozvinul textilní průmysl, který měl v zemi dlouhou tradici. I proto se snažil nabízet zboží
také v Česku, přestože jinak firma vyváží drtivou většinu produkce za hranice.
Když v Česku propukla pandemie koronaviru, začala firma dodávat do míst v okolí své
továrny u Mikulova. „Vyráběli jsme pro obce, různé úřady, městskou policii a další.
Všem jsme dodávali za jednotnou cenu
34 Kč za kus plus DPH. Myslím, že to byly
nejlevnější bavlněné roušky v České republice,“ podotýká.
Největší zklamání v jeho hlase je slyšet, když
mluví o zkušenostech s přístupem zástupců
českého státu, konkrétně ministerstev
zdravotnictví a průmyslu a obchodu. Zmiňuje, že už 5. března nabízel roušky ministerstvu zdravotnictví – tedy ještě v době, kdy
se nevozily spolu s dalšími ochrannými pomůckami z Číny.
„Potom jsem svou nabídku ještě několikrát
opakoval. Dokonce jsem jeden týden držel
na skladě 100 000 roušek a čekal jsem, že
se někdo z ministerstva ozve. Nikdo se neozval. Nemohl jsem si dál dovolit držet takové množství skladem a doufat. Navíc jsem
žádný příslib neměl, ale věděl jsem, že německé firmy vezmou roušky ihned, když jim
je nabídnu,“ říká.

Nedivím se,
že jsme dvacet let za Západem
Svou firmu nahlásil také do projektu ministerstva průmyslu a obchodu Spojujeme
Čes ko, kde úředníci propojovali nabídky
a poptávky firem. Podle něj ale telefonáty
s úředníky připomínaly spíše teleshopping.
„Kolik toho máte, kolik máte zaměstnanců
a další podobné dotazy. Zkrátka nesmysly.
Když se zpětně podívám na to, co se kolem
nákupu zdravotnických pomůcek odehrálo,
tak se nedivím, že jsme stále dvacet let za
vyspělým Západem,“ míní Mikulášek a ujišťuje, že rozhodně nechce brečet.
„Rádi bychom dodávali do České republiky,
ale zkrátka to nevyšlo. Je však škoda, že
česká vláda nepodporuje domácí průmysl
podobně, jako to dělá třeba vláda rakouská, německá či francouzská. Českému
textilnímu průmyslu by to rozhodně pomohlo a peníze by zůstaly v České republice,“ říká.
Podobných stížností českých firem na přístup státu je celá řada, avšak členové vlády i ministerstva je odmítají s tím, že se tuzemským firmám prý nijak nebrání. Přesto
ale nákup ochranných pomůcek doprovází
zejména v případě ministerstva zdravotnictví několik kauz, které se nyní prověřují. Do
kontroly se pouští Nejvyšší kontrolní úřad,
někteří poslanci žádají také vznik vyšetřovací komise ve sněmovně.
Foto: archiv Jaroslava Mikuláška a Rolsit

Zdroj: Aktuálně.cz
zpravy.aktualne.cz/domaci/u-mikulovasili-rousky-pro-evropsky-parlament-ceskoje-necht/r~69b7cd74942b11eab408ac
1f6b220ee8
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Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2019

TAHOUNEM
BYLA VÝROBA ODĚVŮ
Praha – Výsledky textilního a oděvního
průmyslu v České republice za rok 2019
zpracovala Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu (ATOK) ČR. Svět
textilu & obuvi je má k dispozici. Z analýzy
vyplývá, že tuzemskému textilnímu a zejména oděvnímu průmyslu se loni opět víceméně dařilo, stejně jako v předcházejících letech. V následujícím textu vám přinášíme základní informace.

ce pracovníky, dosáhla na konci roku 2019
v TOP úrovně 30 800 zaměstnaných osob,
což představuje pokles o 3 % oproti stejnému období předchozího roku. Zaměstnanost
v textilním průmyslu zaznamenala pokles na
20 100 zaměstnaných osob, to je o 4,9 %
oproti stejnému období předchozího roku.
Oděvní průmysl však zaznamenal růst počtu
zaměstnaných osob na 10 700, což je
o 0,9 % více než ve stejném období předchozího roku.

PRODEJ

MZDOVÝ VÝVOJ

Na základě výsledků za rok 2019 dosáhly
tržby v běžných cenách v textilním a oděvním
průmyslu (dále jen TOP) 53,8 mld. Kč. Z toho 44,8 mld. Kč v textilním sektoru a 9
mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá
růstu tržeb v TOP o 1,2 % ve srovnání se
stejným obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl mírným snížením
tržeb o 0,1 %, oproti tomu oděvní průmysl
zaznamenává navýšení tržeb o 8,1 %.

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla na konci roku 2019 hodnoty 24 400
Kč, což představuje nárůst o 6,1 % oproti
stejnému období předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 27 400 Kč
a tato hodnota je přibližně o 7 900 Kč vyšší
než v oděvním průmyslu.

ZAMĚSTNANOST

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla
na konci roku 2019 výrazně vyšší hodnoty
v textilním průmyslu (2 230 000 Kč/ pra-

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem
zaměstnaných osob v organizacích s 20 a ví-

PRODUKTIVITA
PRÁCE

Dovoz a vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2019 a 2018 (mld. Kč)

Tržby za rok 2019
oproti stejnému období
předchozího roku, běžné ceny
Textil
Oděv
TOP

▼
▲
▲

-0,1 %
+8,1 %
+1,2 %

Zaměstnanost za rok 2019
oproti stejnému období
předchozího roku
Textil
Oděv
TOP

▼
▲
▼

-4,9 %
+0,9 %
-3,0 %

Mzdový vývoj za rok 2019
oproti stejnému období
předchozího roku
Textil
Oděv
TOP

▲
▲
▲

+7,1 %
+5,1 %
+6,1 %

Produktivita práce
za rok 2019
oproti stejnému období
předchozího roku, běžné ceny
Textil
Oděv

▲
▲

+5,1 %
+7,1 %

Zahraniční obchod
za rok 2019
oproti stejnému období
předchozího roku
Vývoz
Textil
Oděv

▼
▲

-0,1 %
+1,1 %

▼
▲

-2,0 %
+5,6 %

Dovoz
Textil
Oděv
Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
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covník/ rok) než v oděvním (850 000 Kč/
pracovník/ rok). V meziročním srovnání
v textilním sektoru tato produktivita stoupla
o 5,1 % oproti stejnému období předchozího
roku. V oděvním sektoru pak došlo k nárůstu
produktivity o 7,1 % v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku.

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

ZAHRANIČNÍ
OBCHOD
Vývoz textilního a oděvního zboží za rok
2019 stoupl oproti stejnému období roku
2018 o 0,4 %. Z čehož vývoz textilního zboží zaznamenal mírný propad o 0,1 %, oproti
oděvnímu zboží, kde byl naopak růst
o 1,1 %. V případě dovozů došlo u textilního
zboží k poklesu o 2 %, u oděvního zboží se
naopak dovoz zvýšil o 5,6 %. Oděvní průmysl si tímto nadále udržuje zápornou bilanci zahraničního obchodu. A přestože je bilance textilního průmyslu kladná, je celková
bilance textilního a oděvního průmyslu bohužel záporná.

Průměrný počet zaměstnaných osob

CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
Celkový objem tržeb v textilním a oděvním
průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci
v roce 2019 dosáhl slušných 53,8 mld. Kč,
což oproti roku 2018 znamená zvýšení
o 1,2 %. Zatímco ale tržby v textilním průmyslu víceméně stagnovaly, tahounem odvětví byl tentokrát průmysl oděvní. V celém odvětví došlo k úbytku počtu zaměstnanců, což
je způsobeno jednak neuspokojivou situací na
trhu práce, jednak úspornými opatřeními díky
růstu mezd. Pozitivní je růst produktivity práce, která rostla, jak v textilním, tak i v oděvním průmyslu. V textilním průmyslu ale růst
produktivity zaostával za růstem mezd.
V zahraničním obchodu textilním a oděvním
zbožím, obdobně jako v předchozích letech,
převažují dovozy nad vývozy, a to díky výraznému dovozu oděvního zboží, které je dále
patrně redistribuováno z ČR do dalších evropských zemí. Meziročně došlo v případě
oděvního zboží ke zvýšení jak v položce dovozu, tak i vývozu. Vezmeme-li v úvahu výrazné
zvýšení tržeb v oděvním průmyslu, tak to může naznačovat, že české oděvní zboží nalézá
ve větší míře uplatnění na domácím trhu.
V případě textilního zboží dlouhodobě převažuje kladná obchodní bilance a větší uplatnění na domácím trhu, ve srovnání s loňským
rokem byly ale zaznamenány poklesy jak
u dovozu, tak i u vývozu.

Foto: Pixabay

Průměrná měsíční mzda (Kč)

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

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK

29

Názory odborníků

Svět textilu & obuvi

květen – červen 2020

Zeptali jsme se významných výrobců z naší branže:

JAK VÁS ZASÁHL
KORONAVIRUS?
Praha – Koronavirus zasáhl do života celého světa nebývalým způsobem. Jak se
jeho řádění konkrétně projevilo v českém
textilním a oděvním průmyslu, na to jsme
se v minulých dnech zeptali představitelů
některých významných podniků. Potěšilo
nás, že přes všechny potíže a problémy,
které pandemie přinesla, jsou odpovědi na
naše dotazy vesměs optimistické. „Tak jako každá krize, i tato není pouze problémem, ale i příležitostí. Záleží na každém
z nás,“ potěšila nás reakce jednoho z respondentů.

Svět textilu & obuvi se obrátil mj. na Jiřího
Hlavatého, majitele podniku JUTA vyrábějící
netkané textilie, která dominuje Dvoru Králové nad Labem, Radka Chládka, předsedu
představenstva Vývoj, oděvního družstva
v Třešti a Pavla Zezulu, předsedu představenstva a.s. Nová Mosilana, největšího výrobce
vlněných tkanin v České republice.
Jak jste se ve vašem podniku vypořádali
s nástupem koronaviru?
J. Hlavatý: Rok 2019 byl pro Jutu historicky nejlepší. Měli jsme dostatek zakázek
a někdy i dlouhé dodací lhůty a tak jsme v jeho průběhu podepsali kontrakty na nové
technologie a výrobní linky s dodacími lhůtami devět měsíců. Od konce března jsme pod
tlakem jak nedostatku zakázek, tak i hledáním peněz na tyto stroje, které jsou těsně
před dodáním a které dnes vlastně nepotřebujeme. Denně hlídáme hotovost, neúprosně sledujeme limity veškerých zásob, výroba
běží jen na skutečně potvrzené expedice, nakupujeme jen to, co bezprostředně potřebujeme k zajištění výroby, kde máme zakázky

30

Jiří Hlavatý
a zastavili jsme investice. Tedy žádné vize,
plány do budoucna jen operativa a reakce na
denní změny na trzích. Krizový management
se týká nás všech. S ohledem na naši 86 %
závislost na exportu bude pro nás rozhodující, kdy se vzpamatuje západní Evropa, a to
platí i pro celou naši zemi. My jsme připraveni. Sice využíváme kurzarbeit, ale žádného
zaměstnance jsme nepropustili a nepropustíme. Více však stále dlužíme pracovníkům
v nepřetržitých provozech. Obvykle fyzicky
náročná práce, ale v rouškách ve 12ti hodinových směnách v teple a hluku, to bylo
o velké odvaze. Škoda, že nebylo medializováno, i oni si zasloužili veřejné uznání. Přitom
právě státní rozpočet je také postaven na
daních zaměstnanců z jejich příjmů i jejich
spotřeby, včetně placeného pojistného.
Všichni, kdo rozhodují o použití jejich peněz

Pavel Zezula
měli by mít na paměti, jak v náročných podmínkách museli pracovat.
R. Chládek: Naše družstvo přešlo okamžitě
na šití roušek a ochranných oděvů, kde do
současné doby je vyrobeno 110 000 ks roušek. Omezení došlo hlavně krácením kontraktů od našich zahraničních zákazníků
a zavřením naší obchodní sítě.
P. Zezula: Vypořádali jsme se docela dobře,
díky velmi otevřené komunikaci jak s podnikovými odbory, tak se zaměstnanci samotnými. Snažili jsme se plánovat opatření dopředu a být co nejlépe připraveni na jejich zavedení. Konkrétních opatření byly desítky a jejich většina je nadále v platnosti. Cítím, že je
firma momentálně silnější, paradoxně nás
tato situace ještě více stmelila.
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Pustili jste se do výroby nějakých ochranných pomůcek?
J. Hlavatý: Do výroby ochranných pomůcek
jsme se nepustili. Nedisponujeme výrobou
odpovídajících materiálů a hlavně naše konfekce nemají potřebné šicí stroje. Konfekce
máme technologicky vybaveny pouze pro výrobu těžkých velkoobjemových vaků, kde se
zvýšila evropská poptávka z důvodů omezení
jejich výroby hlavně v Indii jako reakce na
opatření v souvislostí s pandemií.
R. Chládek: Zmínil jsem již výrobu roušek,
pustili jsme se i do výroby jednorázových
ochranných oděvů.
P. Zezula: Při nedostatku ochranných roušek jsme si je obstarali vlastními silami. To
znamená, že jsme je vyráběli pro vlastní potřebu a cca polovinu jsme darovali potřebným v městě Brně i Jihomoravském kraji.
Jaký dopad na ekonomiku vaší firmy zatím má tato pandemie?
J. Hlavatý: Dnes odhadujeme propad celkových tržeb kolem 30 %. Že náš současný
propad není větší bylo rozhodnuto v Německu, kde nedošlo k zavírání partnerských firem a kde okamžitě naskočila prozíravá
podpora německé vlády průmyslovým podnikům. Ani oslabení kurzu CZK/EUR na
27,60 nám nepomáhá, spíše je to naopak,
protože až do roku 2023 máme zajištěn
kurz 27 CZK/EUR. Tipovat letošní výsledek
hospodaření si neodvážím. Pokud se Západ
nevrátí rychle do obvyklé kondice, tak my

s tím nic neuděláme. Rozhodnou jejich ekonomiky a v konečné fázi zákazníci. Znovu obsadit nepřetržité provozy plně zakázkami
může trvat roky, a zda se nám to vůbec podaří, nevíme.
R. Chládek: Pokles ekonomických ukazatelů
vidím zatím o cca 10 %
P. Zezula: Má poměrně významný dopad,
i když jsme firmu doteď prakticky nezastavili.
Veškerý módní svět, jehož jsme součástí,
ponese dlouho významné následky. Domnívám se, že řada firem bude muset skončit.
Přežijí opravdu jen ti nejsilnější a nejlepší.
A i ti se budou muset velmi rychle přizpůsobovat nastalé situaci, protože nikdo dnes
vlastně neví, jak se svět po krizi změní...
Jak vidíte nejbližší budoucnost výroby
u vás a v celé českém textilním a oděvním průmyslu?
J. Hlavatý: Nekompromisní, tvrdé konkurenční prostředí bude pokračovat ve všech
odvětvích. Detailně český textilní a oděvní
průmysl nedokáži posoudit, ale je o něm stále více slyšet a hlavně je vidět. Není žádný důvod proč by se neměl dále rozvíjet. Ano, za
vším je tvrdá práce, ale bez ní to nejde. Přiznám se, že v nadsázce říkám svým kolegům: „Modleme se k Pánu Bohu, aby naše
konkurence na západ od nás ještě dlouho vydržela, nejsou to ničitelé cen, ale v řadě případů stále ještě úžasné firmy. Neútočme na
ně příliš, máme se stále ještě od nich co
učit.“ O perspektivě Juty díky pestrému výrobnímu programu a stále potřebných vý-

robků nepochybuji, i když připouštíme, že
u některých může dojít k útlumu. To, že nám
dělá i starosti sucho, prosíme o déšť, aby vyrostla tráva a obilí patří k našemu životu. Naše závislost na počasí je totiž velká. Obalové
materiály, motouzy a síťovina, na trávu, slámu či siláž tvoří slušný objem našich tržeb.
V těchto kritických čase se projevila síla
mých kolegů a spolupracovníků.
R. Chládek: Naše pozice není jednoduchá,
a to hlavně z důvodu zaměření šití ve mzdě.
Pokud nedojde k ochraně evropského trhu,
jak bylo myšleno v prvních týdnech koronaviru, tak se časem dostaneme do bezvýchodné situace, a to hlavně nemožností cenové
konkurence oproti balkánským zemím. Dalším velkým problémem je absence učňovského školství.
P. Zezula: Na to jsem již částečně odpověděl v předchozí otázce. V Nové Mosilaně pro
nás budou nejnáročnější letní měsíce, kdy
očekávám velký propad objednávek, ale tak
jako v minulosti, nemám pochybnosti, že to
zvládneme. Děláme vše pro to, aby to bylo
co nejméně bolestivé.
Neumím úplně mluvit za celý český textilní
a oděvní průmysl. Dávno nejsme nějakým významným hráčem... Prostor pro určité specializované výrobky bude vždycky existovat,
takže proč by v tom nemohli uspět právě naše firmy. Tak jako každá krize, i tato není
pouze problémem, ale i příležitostí. Záleží na
každém z nás!
Děkuji za váš čas: Michal Korol
Foto: JUTA

Češi vrátí každý desátý nákup z e-shopu

NEJNÁROČNĚJŠÍ JSOU V MÓDĚ
Praha – V průměru každý desátý online nákup Češi vrátí. V období kolem Vánoc je to pak
dokonce 16 % veškerého zakoupeného zboží v rámci tuzemské e-commerce. Nejnáročnější jsou zákazníci v oblasti módy. Obchodníkům s oblečením se v průměru za rok vrátí každý pátý nákup, o Vánocích pak dokonce každý třetí. Vyplývá to ze statistik společnosti
Shoptet. Ta slouží jako platforma pro online prodej pro více než 16 000 obchodníků v ČR.
„Každý obchodník musí počítat s tím, že část
zboží zákazníci po zakoupení vrátí. To jim
umožňuje zákon. Mezi nejčastější důvody
vrácení zboží je nespokojenost s daným výrobkem, ať už jde o špatnou velikost u oblečení, nebo kvalitu a podobně,“ vysvětluje ředitel Shoptetu Miroslav Uďan s tím, že důvodem pro vrácení bývá i pozdní doručení,
v menší míře poškození při dopravě a v období kolem Vánoc i třeba to, že šlo o nevhodný dárek. Právě poslední zmiňovaný faktor
nejčastěji stojí za nárůstem vráceného zboží
na přelomu roku.
Takzvaná vratkovost zboží může výrazně
ovlivnit celkové hospodaření daného e-shopu. „Zkušenosti z trhu ukazují, že pokud
vratky dosáhnou vyšších hodnot, mohou významně potrápit i velké společnosti. Najít
přitom dobrý recept, jak je snížit na minimum není lehké. Důležité je samozřejmě
dobrý popis produktu a kvalitní fotografie
zboží. V módě je situace o to náročnější, že

pokud zákazník zboží neviděl předem na
vlastní oči nebo jej nezkoušel, snadno se
může stát, že se mu po doručení nebude líbit nebo nebude sedět velikost, tak jak si
představoval,“ konstatuje Uďan.
Co se posléze děje s vráceným zbožím? Na
40 % všech vratek se dostane znovu do prodeje, ale tentokrát ve slevě s označením

„zboží rozbaleno“. Dalších 10 % se dostane
do prodeje jako zcela nové, týká se především zboží po revizi. Dalších 20 % se použije
při reklamaci. To v praxi znamená, že pokud
daným výrobkům nic není, ale zákazník je
vrátí, protože mu to zákon umožňuje, bývá
toto zboží využíváno na výměnu při reklamaci. Tedy dostane se k zákazníkovi výměnou za
poškozené zboží. „Zajímavé je, že zhruba pětinu vráceného zboží nabídnou prodejci za
zvýhodněnou cenu na aukčních serverech.
Zbývající desetinu zboží vráceného zákazníky
se nepodařilo specifikovat, jak přesně skončí,“ uzavřel Uďan.

Průměrná vratkovost zboží na českých e-shopech
kategorie

oblečení
obuv
krása a zdraví
elektronika
hobby
dům a zahrada
průměr české e-commerce

celoroční průměr

22
11
6
5
8
6
11

%
%
%
%
%
%
%

vánoční období

32
16
8
9
12
9
16

%
%
%
%
%
%
%
Zdroj: Shoptet
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Jak vybrat správnou obuv

ANATOMIE
A FYZIOLOGIE NOHY
Zlín – Mnohým prodavačům obuvi se může
zdát, že informace o anatomické struktuře
dolních končetin nejsou pro jejich práci podstatné. Předpokládají, že obuv dodaná do
jejich obchodu je určena k nošení a zákazník si stejně vybírá dle vlastního vkusu,
který nemohou ovlivnit. Avšak dnes existuje
poměrně početná skupina zákazníků, kteří
při nákupu obuvi nepreferují jen design
a cenu, ale naopak hledají obuv, ve které
budou moci pohodlně a zdravě chodit.

Prodavač pak při využití znalostí anatomie
nohy pomůže zákazníkovi vybrat vhodný typ
obuvi. Existují i různé vkládací stélky a další
korekční pomůcky, které může takovému zákazníkovi prodavač nabídnout a obuv mu tak
vhodně dovybavit.
Obuv bezesporu ovlivňuje tvar nohou
a mnohdy jsou s tím pak také spojené zdravotní komplikace, zejména v pozdějším věku.
Na tento aspekt by měli dbát především prodejci dětské obuvi, protože noha dítěte tím,
že roste a vyvíjí se, je nevhodným tvarem
obuvi nejvíce ohrožená. Pojďme se tedy seznámit se základy anatomie a fyziologie nohy.

Prstce udržují stabilitu nohy, přičemž palec
je důležitý při odvíjení nohy od podložky při
chůzi a běhu. Původně byl palec na noze ve
stejné pozici jako palec na ruce. Teprve při
vzpřímeném pohybu těla po dvou zadních
končetinách se přiložil k dalším prstcům na
noze. Proto je také nejméně vývojově ustáleny a můžeme na něm nejčastěji sledovat různé deformace.

zejí z bérce dlouhý a krátký sval lýtkový a na
patní kost se upíná silná šlacha trojhlavého
svalu lýtkového, tzv. Achillova šlacha.
● Svaly krátké – leží jednak na hřbetu, jednak na plosce nohy. Na hřbetu nohy jsou to
krátké natahovače palce a prstců nohy,
v plosce nohy je pak řada krátkých svalů, které jsou uloženy v několika vrstvách.

Nožní klenby
Svaly probíhající na noze dělíme do dvou
skupin.
● Svaly dlouhé – přicházejí na nohu z bérce,
konkrétně na hřbetní stranu nohy přichází
přední holenní sval, dlouhé natahovače prstců a palce, na plantární stranu nohy pak přicházejí zadní holenní sval, dlouhé ohybače
prstů a palce. Na chodidlo pak ještě přichá-

Má-li být těleso, tedy i lidská noha, stabilní,
musí být podepřeno ve třech bodech a těžiště musí být mezi těmito body. Noha má
také tři opěrné body: hrbol patní kosti, hlavičku prvního metatarzu a hlavičku pátého
metatarzu. Mezi těmito opěrnými body
jsou vytvořeny dva systémy kleneb – příčné
a podélné. Klenby chrání měkké tkáně plo-

Klenby nohy

Co je noha?
Dolní končetina je orgánem opory a lokomoce (pohybu) vzpřímeného těla po dvou končetinách. To znamená, že ve srovnání s horní
končetinou, má dolní končetina sice stejné
základní články, ale má robustnější kostru,
mohutnější svalové skupiny a omezenou pohyblivost jednotlivých kloubů, která je daní za
větší stabilitu vzpřímeného těla.
Vývoj lidské nohy a jejího tvaru k dnešní podobě trval miliony let. V říši živočišné, tedy
i u člověka, rozlišujeme dvojí vývoj:
● vývoj druhový, neboli fylogenetický,
● vývoj jedince, neboli ontogenetický.

Podélně plochá noha a valgózní postavení paty

Vývoj ontogenetický je do značné míry zkráceným opakováním vývoje fylogenetického,
(Haeckelův biogenetický zákon).
Kosti nohy, přičemž nohou rozumíme nejdistálnější část dolní končetiny, rozdělujme do tří skupin.
● Kosti zánártní – je to sedm kostí nepravidelného tvaru, které tvoří úsek nohy zvaný
„tarsus“. Zánártí je část nohy, která je málo
pohyblivá a pevná, přenáší hmotnost těla.
Nejmohutnější je kost patní.
● Kosti nártní, neboli záprstní – je to pět
kostí dlouhého typu. Nárt je pružná část nohy, která tlumí nárazy při chůzi. Při trvalém
přetížení předonoží pak dochází k poklesu
příčné klenby.
● Kosti článků prstců nohy – dvou článků
u palce, tři článků u každého z ostatních
prstců nohy.
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sky nohy a umožňují pružný nášlap. Přestože se 98 % dětí rodí se zdravýma nohama, do první třídy již přichází asi třetina dětí s nohama různě poškozenýma zejména
v důsledku nošení nevhodné obuvi. Obuv
může být nevhodná tvarově či materiálově,
ale zejména jde o nošení krátké obuvi, které může dětskou nohu nejvíce poškodit.
Čím menší je dítě, tím častěji se musí kontrolovat, zda z obuvi, kterou nosí, již nevyrostlo. U lidí starších 55 let pak můžeme
různé vady a deformity nohou sledovat
v 60–70 %, zejména se to týká žen.

Vady nohou
Vrozené vady a deformity nohou jsou poměrně vzácné. Většinou se v prodejní praxi setkáváme se získanými vadami nohou. Mezi
získané deformity nohou a prstců v průběhu života patří nejčastěji:
● podélně plochá noha (noha plochovbočená),
● příčně plochá noha,
● noha vyklenutá (vysoká, lukovitá noha)
● noha vbočená a noha vybočená,
● vbočený palec, kladívkovité nebo drápkovité prstce, vybočený malík, přeložený prstec a ztuhlý palec.
Podélně plochá noha je nejčastější vada
nohou. Dle průzkumů jí trpí skoro 80 % lidí.
Jde o snížení, případně vymizení podélné
nožní klenby. Nejčastěji vzniká z nošení nevhodné obuvi, z přetěžování, z uvolnění vazů
(u dětí i dospělých), u dospělých navíc vyvinutím se z dětské ploché nohy, z dlouhodobého přetěžování, nošení těžkých břemen,
nadváhy nebo z dlouhého stání. Pokles podélné klenby nožní se projevuje zvýšenou
únavou a pálením nohy. V těžších případech
pak zvýšenou potivostí nohou, otlaky, či tvorbou křečových žil. K ploché noze se pojí velmi často i valgózní neboli vbočené postavení
patní kosti.
Příčně plochá noha je způsobena zejména
trvalým nošením nevhodné obuvi, a to zejména obuvi s nadměrně vysokým podpatkem. V důsledku toho dochází k přetížení
přední části nohy, která na takové přetížení
není anatomicky přizpůsobena. Příčná klenba nohy se bortí, propadá a rozšiřuje se
předonoží.
Noha vyklenutá, vysoká, neboli lukovitá noha, může přinášet značné problémy v oblasti obouvání. Prvním stupněm je tzv. vysoký nárt. Většinou i u této nohy můžeme sledovat propadnutí příčné klenby. Vysoká noha se často projevuje ztuhlostí. Klenby
nejsou pružné a je nutné volit vhodné střihy
obuvi a tlumící prvky v obuvi. U tohoto typu
nohy je přetěžováno předonoží a patní část
nohy.
Nejčastější získanou deformitou prstců
je tzv. vbočený palec (hallux valgus). Je
způsoben zejména nošením tvarově nevhodné obuvi se špičatou špičkou. Noha s vbočeným palcem způsobuje značné potíže při
chůzi v obuvi.
Vybočený malík – je zrcadlový obraz vbočeného palce. Vzniká často nošením špičaté
úzké obuvi, ve které není dostatek místa pro
prstce a malík se podkládá pod další prstec.
Přeložený prstec – objevuje se většinou jako komplikace vbočeného palce, který se

podsouvá pod druhý prstec. Vznikají na něm
bolestivá kuří oka, otlaky, exostózy apod.
Ztuhlý palec – palec je nepohyblivý a neplní
svou funkci při odvalu nohy. Příčinou je nadměrné zatížení a předčasné opotřebení, vliv
má i špatná obuv a nadváha.

Jaké jsou hlavní funkce nohy
Stabilita a udržování rovnováhy – chodidlo
představuje bázi, o kterou se člověk opírá ve
stoje a mění její zatížení při pohybu.
Dynamická pružnost – lehký a tichý nášlap,
tlumení nárazů a odpružené odvíjení nohy.
Pohyb z místa na místo – noha je i orgánem
pohybu, chůze, běhu.
Informátor celého těla – noha podává mozku svými kožními, šlachovými, svalovými
i kloubními nervovými receptory informace
o prostředí, na kterém stojí, o jeho měkkosti,
klouzavosti, teplotě či sklonu. Je tedy významným orgánem propriocepce.

Chůze a běh
Podstatou chůze je odvíjení nohy od podložky.
Odvíjení nohy od podložky je možné jen tehdy,
opírá-li se noha v klidu jen v místech statického trojúhelníku. Odvíjení nohy od podložky začíná dotykem patní části nohy s podložkou,
postupně se pak přiklání k podložce zevní
hrana nohy, až se dotkne podložky i hlavička
páté kosti nártní (malíková strana nohy). Nyní se překlápí noha na vnitřní hranu a dojde
k dotyku s podložkou hlavičky první kosti nártní (palcová strana nohy). V tomto okamžiku,
kdy se noha dotýká všemi třemi body, se nadzvedává pata a v okamžiku, kdy se dotýká
podložky jen hlavička první a páté kosti nártní, nastane odvíjení prstců. Opouštějí podložku směrem od malíku k palci, který pak odráží váhu lidského těla na patní část druhé nohy. Na tuto okolnost je nutno pamatovat při
konstrukci špičky obuvi, která dostatečným
prostorem musí umožnit odrážení palce ve
správném postavení. V okamžiku, kdy se palec odráží, dotýká se patní část druhé nohy

podložky. Vzájemné a souvislé spojení těchto
pohybů tvoří anatomický krok.
Střídáním anatomických kroků vznikne chůze. Chůze po dvou končetinách je základním
pohybovým projevem typickým pro člověka.
Představuje střídavý pohyb dolních končetin
se současnými pohyby ostatních částí těla.
Pravidelně se střídá fáze stojná (fáze opory)
s fází kročnou (fází kmihu) s cílem přesunutí
hmotnosti těla z jedné strany na druhou. Fázi opory definujeme jako dobu od dotknutí se
paty země až do okamžiku, kdy se odlepí
prstce od podložky. Naproti tomu fáze kmihu začíná v okamžiku, kdy noha opustila
podložku a trvá do doby, než se pata dotkne
země. Při chůzi musí být po určitou krátkou
chvíli obě nohy v dotyku s podložkou, což je
fáze dvojí opory.
Bylo změřeno, že minimálně 85 % doby trvání krokového mechanismu stojíme na jedné
noze. Stoj na dvou nohách představuje zbylých 15 %. Za hodinu nepřetržité chůze
vlastně celých 51 minut prostojíme střídavě
na levé či pravé noze. Také víme, že symetrický stoj na obou nohách (postoj v pozoru)
je únavný. Pokud nestojíme v pozoru, spočíváme také střídavě na jedné noze.
Ze všeho, co již bylo uvedeno, vyplývá, že pokud chceme, aby nohy zůstaly zdravé, je nutné obuv vyrábět na základě znalostí anatomie a fyziologie nohy a biomechaniky chůze,
z vhodných zdravotně nezávadných materiálů a správně ji tvarově a střihově konstruovat. O těchto „ševcovských“ zásadách a dovednostech bude publikován článek v dalším
čísle časopisu Svět Textilu & obuvi.
PhDr. Vlasta Mayerová, Česká obuvnická
a kožedělná asociace (ČOKA)
Foto: Archiv ČOKA

Použité zdroje: Obuvnický e-learning –
Anatomie a fyziologie nohy, ČOKA,
září 2015

Vyklenutá noha a otisk vyklenuté nohy

Schéma a obrázek vbočeného palce
a přeloženého druhého prstce
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Jak vyřešit nedostatek talentů

CO ZAMĚSTNANCI CHTĚJÍ

„Normou se stalo něco nevídaného. Na trhu
práce celosvětově panuje nervozita. Nedostatek talentů dosahuje rekordní míry, nezaměstnanost je nejnižší za několik desetiletí. Hlas
„spotřebitele“ – zaměstnance a uchazeče – je
silnější, než kdy byl, a role firem je pod stále
důkladnějším drobnohledem. Pro budoucnost
potřebujeme nová řešení,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup
Česká a Slovenská republika. Zeptali jsme se
24 419 zaměstnavatelů napříč šesti průmyslovými odvětvími ve 44 zemích:
● Nakolik je v porovnání s loňským rokem obtížné pracovní pozice obsadit?
● Jaké profily zaměstnanců se nejobtížněji
hledají a proč?
A abychom zjistili, „Co zaměstnanci chtějí“,
hovořili jsme se 14 000 lidmi v 15 zemích,
což nám umožnilo zjistit a pochopit, co zaměstnance k jejich firmám přivedlo a co je
tam drží.

Situace v České republice
35 % zaměstnavatelů v ČR nemůže dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů.
Z hlediska velikosti zaměstnavatele jsou rozdíly propastné. Největší problém mají velké
firmy: 85 % českých zaměstnavatelů s více
než 250 zaměstnanci uvádí, že nemohou
obsadit volná pracovní místa, u středně velkých firem (50–250 zaměstnanců) to je
74 % a u malých firem (10–49 zaměstnanců) 55 %. Nejmenší problém obsadit pracovní pozice (28 %) hlásí mikro firmy do deseti zaměstnanců.
Globální průměr dosahuje rekordní úrovně za
celou historii průzkumu od roku 2006 –
54 % firem se potýká s nedostatkem talentů,
což je dáno zejména měnícími se strukturami
pozic a novými potřebami dovedností. Celo-

Kresba: Pixabay

Praha – Společnost ManpowerGroup zveřejnila výsledky průzkumu Nedostatek talentů 2020, který je součástí globálního
průzkumu Talent Shortage, jež je největší
studií lidského kapitálu svého druhu.

světově mají největší problémy s obsazením
volných pracovních pozic zaměstnavatelé
v Japonsku (88 %), Rumunsku (86 %) a na
Tchaj-wanu a v Řecku (77 %). V Japonsku se
situace zhoršuje zejména nedostatkem pracovní síly, stárnutím populace a také kvůli bariérám pro pracovní imigraci z jiných zemí.

Nejhůře obsaditelné pozice
Umělá inteligence se v oblasti automatizace
rychleji rozvíjí, a technologie nově spíš definují než nahrazují žádané pracovní pozice.
Vysoká poptávka po obchodních zástupcích,
marketingových specialistech, asistentkách
a řidičích je dána stále se zvětšujícím objemem online prodeje a logistiky. Tyto pracovní
pozice se však za posledních deset let proměnily a proměňují se i nadále a zároveň si
žádají nové dovednosti.
Stávajícím trendem na trhu práce stále zůstává rostoucí nedostatek vhodných pracovníků
i na nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou
například dělníci ve stavebnictví, skladníci nebo personál v ubytování a stravování. „Nedostatek vhodných talentů snižuje schopnost firem vyhovět zákazníkům, musí prodlužovat
dodací lhůty svého zboží a služeb a zároveň se
snižuje jejich produktivita a konkurenceschopnost,“ upozorňuje Jaroslava Rezlerová.

Co zaměstnanci chtějí
po celou dobu kariéry
Vyšší mzda, flexibilita a zajímavá práce: to je
základ pro všechny. Každý zaměstnanec chce
samozřejmě něco trochu jiného. Vliv na to

má věk, pohlaví a etapa, ve které se v rámci
své kariéry nachází:
Generace Z (věk 18–24)
Generace Z je ambiciózní, dychtí po penězích a kariéře, a přesto mají muži a ženy odlišné touhy. Ženy zmiňují mzdu dvakrát častěji než svou další prioritu rozvoj dovedností,
zatímco podle mužů jsou dovednosti a kariéra skoro stejně důležité jako mzda.
Mileniálové (věk 25–34)
Mileniálové mají před sebou kariérní ultramaraton s nejistým datem odchodu do důchodu a v tomto dlouhém běhu kladou velký
důraz na životní rovnováhu. Pro ženy je flexibilita nutností. O domácnost, děti nebo případně o nemocné rodiče se stále starají
převážně ženy, přičemž se snaží zvládnout
vše najednou. Pro ženy je flexibilita zkrátka
zásadní, pro muže spíše jen příjemná.
Generace X (věk 35–54)
Pro muže je flexibilita stejně důležitá jako pro
ženy. Chtějí flexibilní začátek a konec pracovní doby, možnost pracovat částečně na dálku a chtějí se podílet na rodičovské dovolené. V USA je 52 milionů pracujících rodičů,
v EU je 65,4 milionu domácností s dětmi
a zároveň narůstá objem péče o seniory.
Z flexibility se pro obě pohlaví stává víc než
jen podmínka pro duševní hygienu.
Baby Boomers (věk 55+)
Jednou z priorit je pro ně vedení a týmy. Šéf,
pro něhož pracují, a lidé, s nimiž pracují,
jsou pro ně velmi důležití. Starší zaměstnanci chtějí předat své zkušenosti; ti nad 65 let
jsou nejvíce motivováni cílem. Učit se novým
dovednostem je pro ně méně důležité. Členové této generace chtějí růst jako jednotlivci, nejen jako zaměstnanci.

Jak dát zaměstnancům to, co chtějí
„Talenti si mohou určovat podmínky a zaměstnavatelé musí poptávku přizpůsobit tak,
aby odpovídala nabídce. Musí chápat potřeby a přání jednotlivců, aby mohli přivést, zaujmout a udržet ty nejlepší talenty. Když to
uděláte správně a ideálně napoprvé, investice se vám vrátí a podaří se vám dlouhodobě
udržet a rozvíjet ty správné talenty,“ dodává
Jaroslava Rezlerová.
Zdroj: komunikační agentura SETEVA
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SSI Group

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ
OPATŘENÍ NA PRACOVIŠTÍCH

Zásadní jsou zvýšená hygienická opatření,
správně prováděný úklid a vhodně zvolená
desinfekce společných prostor, stejně tak
vhodná opatření týkající se vzduchotechniky,
zejména výměna filtrů. Provětrávání budov
nemá většího efektu. Naopak v případě většího proudění vzduchu skrz celou budovu
může docházet ke snížení relativní vlhkosti
vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí
a proudění vzduchu samotného zase unášení patogenů na větší vzdálenost. Na nejčastější dotazy odpovídá Radek Škrabal, provozní ředitel SSI Group.
Jaká dodatečná hygienická opatření je
vhodné zajistit v oblasti úklidu?
Doporučujeme zvýšit frekvenci četností úklidu v prostorách se vyšší kumulací osob. Dále je vhodné využívat chemické čistící prostředky na chlorové bázi, v dostatečném
dávkování dle pokynů výrobce, které jsou
vždy uvedeny na zadní straně etikety.

na použití a správně ošetřit vydezinfikovanou
plochu, aby nedošlo k přenosu na jídlo.
A co toalety a umývárny?
Prostor toalet, mísy, pisoáry, umyvadla a jiné
kontaktní plochy dezinfikovat alespoň 4x denně, u koncentrace budov a pracovišť s velkým počtem osob pak každé dvě hodiny.
K dezinfekci rukou jsou vhodné dezinfekce
na alkoholové bázi (roztok nebo gel) s bezkontaktním dávkováním, například Septoderm 5l či Chyrosan 5l. Aplikátory rozmístěte na všechny toalety, před vstupy do jídelen
a ke vstupům do budovy. Dále je možné využít dezinfekční mýdla, případně mýdla s dezinfekční přísadou. Antibakteriální mýdla nejsou proti virům účinná.
Je třeba měnit filtry ve vzduchotechnice?
Filtrační vložky do vzduchotechniky případně
FCU systémů doporučujeme měnit z preventivních důvodů, jestliže byly do vzduchotechniky resp. FCU osazeny před třemi měsíci
a déle. Vzhledem ke stavu filtračního materiálu, který bývá zanesený jemným prachem
již po zmiňovaných třech měsících, čímž
i klesá jeho účinnost, dochází vlivem tlaku
vzduchu k pronikání drobných prachových
částeček skrz filtrační materiál. Na těchto
částečkách mohou ulpívat choroboplodné
zárodky bakterií, plísní a virů. V případě četnější výměny může docházet k eliminování tohoto jevu.

Foto: SSI Group

Praha – I když část firem a institucí nařídila svým zaměstnancům kvůli koronaviru
práci z domu, je tu stále velká část profesí, kde je nutné na pracoviště docházet
každý den. Společnost SSI Group, která
se specializuje na facility management ve
stovkách budov po celé ČR, připravila několik klíčových otázek a odpovědí pro firmy, jak eliminovat šíření koronaviru
v kancelářských budovách a na dalších
pracovištích.

Je nutné vypínat přimíchávání odpadního
vzduchu do vzduchu čerstvého, pokud
jsou jednotky vzduchotechniky tímto systémem vybaveny?
Ano, toto doporučujeme. Znamená to však
zvýšené náklady na vytápění. Standardně se
u vzduchotechnických jednotek takto navržených přimíchává poměrné množství odpadního vzduchu do vzduchu čerstvého tak, aby
se eliminovaly tepelné ztráty při ohřevu vzduchu nasávaného z venkovních prostor.
Doporučujete vypínat rotační a křížové
rekuperátory?
Ne, rotační ani křížové rekuperátory není
třeba odstavovat. U křížových rekuperátorů,
pokud jsou osazeny obtokem, tento doporučujeme zavřít. Jinak by zásadním způsobem
nemělo docházet k mísení odpadního s přívodním vzduchem.

Je třeba vyměnit filtry za účinnější?
Jak a co dezinfikovat?
Doporučujeme dezinfekci ploch, kde dochází
k častému kontaktu plocha/ruce. Jde zejména o tlačítka výtahů, kliky dveří, madla eskalátorů, atp. Tuto dezinfekci je vhodné provádět
minimálně 3x v denním režimu a jednou v době generálního (nočního) úklidu. Chemie určená k dezinfekci by měla být virucidní. Jde zejména o dezinfekce na alkoholové nebo chlorové bázi jako například Meridasan, Suma
Chlorsan, Savo, Real profi dezinfekce a jiné.
Antibakteriální dezinfekce není dostatečně
účinná a tedy není vhodná. Virucidní dezinfekce je na etiketě vždy jasně označena, rovněž
jsou na etiketě uvedené časy působení a návod, jak ji správně ředit. Obojí doporučujeme
maximálně dodržet – zvyšuje se tak efektivita
prováděného dezinfikování.
Jak dezinfikovat jídelny a další prostory,
kde dochází ke kontaktu s jídlem?
Dezinfekci je vhodné provádět několikrát
v průběhu dne, při použití virucidní dezifnekce, která je bez vůně. Je nutné dodržet návod

Výměnu filtračních tříd ve vzduchotechnikách
oproti výrobcem určeným nedoporučujeme.
Je nasnadě v dobré víře uvažovat o takovéto
výměně. Nicméně filtrační materiál s vyšší
odlučivostí je ve vzduchotechnikách tomu navržených osazován až za upravený, tedy předfiltrovaný, vzduch. V případě osazení těchto
filtračních vložek do standardních vzduchotechnických jednotek se tyto filtry zanášejí během několika málo dní nepropustnou vrstvou
prachových částeček a dochází k jejich destrukci. Doporučujeme pouze dočasnou vyšší
frekvenci výměn filtračních vložek.

Hlavní doporučení
● Antibakteriální dezinfekce není

účinná
● Důležitá je výměna filtrů

vzduchotechniky
● Větráním dochází ke snížení relativní

vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci
přenosu infekcí

Je vhodné provětrávat budovy přirozeně
a vypnout nucenou výměnu vzduchu?
Toto řešení, byť může být doporučováno, nemá většího efektu. Naopak v případě většího
proudění vzduchu skrz celou budovu může
docházet ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí
a proudění vzduchu samotného zase unášení patogenů na větší vzdálenost.
Jaká další opatření navrhujete?
Naše doporučení je u vzduchotechnických systémů, které jsou vybaveny zvlhčením vzduchu toto zařízení zapnout a udržovat vnitřní
prostředí budovy při 22 °C a relativní vlhkosti
vzduchu kolem 55% nasycenosti. Tyto podmínky jsou dle studií nejméně vhodně pro
množení a přenos bakterií a virů. Doporučujeme také preventivně dezinfikovat FCU a vnitřní klimatizační jednotky vhodnou desinfekcí.
Vedle těchto opatření je samozřejmě v současné situaci nejdůležitější minimalizovat mezilidský kontakt, nosit ochranné prostředky
a dodržovat další nařízení státní správy.
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Skills4smartex

TEXTIL JE
I TECHNICKÝ OBOR

Brno – O projektu Skill4smartex jsme
psali už loni. Zmínili jsme se o tom, že
textil to nejsou jen hadříky, ale je to technický obor, ve kterém určitě není možné
opomenout základní obory jako jsou matematika, fyzika, chemie a elektronika.

Tento projekt jsme představili paní ředitelce
Kočí z Liberce a panu řediteli Matyášovi na
Valné hromadě Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu ČR v Mladých Bukách, na podzim loňského roku. Diskutovali
jsme s nimi formu prezentace studentům
a přínos, jakou by prezentace projektu pro
ně mohla mít. Nakonec jsme se dohodli, že
připravíme přednášku o smart textiliích a jejich aplikacích pro 2. ročník ve škole v Červeném Kostelci a pro 3. a 4. ročníky v Liberci.
Předvedli jsme ředitelům škol také jednodu-
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ché LED prototypy a dohodli se, že druhá
část prezentace bude praktická a studenti si
budou moct takový malý prototyp vyrobit.
Tak jak jsme se dohodli, tak jsme i učinili
a 15. ledna jsme odjeli do Červeného Kostelce za 18 studenty oděvního návrhářství

a následující týden za celkem 64 studenty
oděvnictví a textilnictví v Liberci.
Naši návštěvu ve škole jsme si pečlivě naplánovaly s ohledem na to, abychom naši cílovou skupinu zaujaly. Při prezentaci jsme neopomenuly říct, že bez základních znalostí

Zprávy

Svět textilu & obuvi

květen – červen 2020

vědních oborů se v dnešní době neobejdou
a jak je současný textil s těmito obory provázán. Abychom studenty je zaujaly pro další
rozvíjení a zájem se vzdělávat, připravily jsme
si spoustu praktických ukázek různým typů
smart textilií. K dispozici jsme měli jak vzorky
funkčních textilií s membránami, lavinový senzor, umělé cévy, ochranné rukavice s 3D
textilií, studenti si mohli také ověřit, jak funguje prodyšná a neprodyšná membrána atd.
Praktické ukázky jsme doplňovaly výkladem,
jak tyto textilie fungují a kde se používají. Tato
teoretická část trvala asi 45 min, což jsme
si ověřili, že je tak akorát, aby nám studenti
potají nevytahovali pod lavicí mobily.
Praktická část zahrnovala představení LED
prototypu a základní informace o tom, jak
vše funguje a jak budou prototyp vyrábět.
Studenti si měli sami vytvořit nějaký návrh
jednoduché aplikace na triko, čepici, tašku.
Prototyp se skládá z LED diod, baterky, které jsou propojeny vodivou nití. Daly jsme jim
na výběr mít prototyp na principu on/off
pomocí tlačítka nebo pak zapínání tlakovým
senzorem.
Postřehy? Prakticky jsme si vyzkoušeli, jak
není jednoduché přednášet středoškolákům
a udržet jejich pozornost po celou dobu
přednášky. Že je třeba pružně reagovat
a přizpůsobit se dané situaci (jako když máte
skupinu, která za hodinu po skončení vaší
prezentace nacvičuje představení na maturitní ples). Že dostanete skupinu designérů,
umělců, kteří mají krásné nápady, ale jsou

složité a až si položí veškeré potřebné komponenty na stůl a pokusí se vytvořit elektrický
obvod, tak zjistí, že to jednoduše nejde. Byla
zde patrná jejich kreativita, ani jeden si nevybral aplikaci s jednou nebo dvěma diodami.
Vždy jich bylo minimálně šest. Naopak technicky zaměření studenti průmyslovky skloubili
jak tu variantu estetickou, tak i funkční. Většina z nich měla jednoduché návrhy se dvěma diodami, ale všechny byly bez problémů
realizovatelné, jednoduché a funkční. Bylo
příjemné zjistit, že někteří studenti si nápad
dál chtějí rozvíjet např. na semestrální práci.
A zajímali se, jak by mohli tyto obvody použít
dál, anebo si vyzdobit i nějaké věci, co běžně
používají.

Na závěr jsme studentům rozeslali hodnotící
dotazníky. Jednoznačně velký úspěch měla
praktická část, kdy si studenti sami mohli vyrobit svoje vlastní svítící prototypy. Dotazník
jsme doplnili o otázky týkající se blízké budoucnosti a plánů studentů. Velká většina
studentů chce pokračovat ve studiu na vysokých školách, ačkoli odmítají fakt, že by matematiku nebo fyziku s chemií potřebovali ve
svém dalším studiu. Zazněly tam cestovatelské plány, ale také plány žádné.
Děkujeme paní ředitelce i panu řediteli za
vstřícnost při přípravě přednášky a studentům za jejich pozornost.
Ing. Petra Dufková
Textilní zkušební ústav, s.p., www.tzu.cz
inzerce
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Česká obchodní inspekce

PŘI SLEVÁCH PORUŠILO LONI
43 % PRODEJCŮ ZÁKON
slevě. Celkem zjistili inspektoři 1891 porušení
zákonů, nejčastěji zákona o ochraně spotřebitele, ale i dalších právních předpisů v souvislosti s kontrolou nabídky a prodeje zboží za
akční ceny či ve slevě. Jde o zjištění porušení
právních předpisů u 43,1 % kontrol.

Zjištěná porušení
Praha – Slevy jsou celoroční fenomén
a proto se i Česká obchodní inspekce kontroluje slevy průběžně. V roce 2019 uskutečnila Česká obchodní inspekce celkem
4 390 kontrol slev a akčních cen a porušení zákonů zjistila více než ve 43 % případů. „Obchodníci obvykle neinformují
spotřebitele řádně o cenách, nebo deklarovaná cena v letáku nebo v regálu pak
často neodpovídá ceně naúčtované u pokladny,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.
Česká obchodní inspekce uskutečnila v roce
2019 celkem 4 390 kontrol zaměřených na
dodržování zákonů v rámci nabídky zboží ve

Z hlediska četnosti porušení právních předpisů nejčastěji docházelo k porušení zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
● v 625 případech byla porušena poctivost
prodeje výrobků a poskytování služeb (§ 3),
nejčastěji šlo o nesprávné účtování,
● v 656 případech došlo k porušení povinnosti prodávajícího informovat spotřebitele
v souladu s cenovými předpisy (§ 12),

vydán doklad o zakoupení výrobku, ale bez
stanovených náležitostí (§ 16).
Dále bylo v menší míře zjištěno porušení
i dalších právních předpisů.
V rámci kontrol však Česká obchodní inspekce zjistí i jiná porušení zákona, která se nutně
nemusejí týkat slev jako takových (nevystavení
dokladu na žádost spotřebitele, prodej alkoholu osobě mladší 18 let apod.). Například ve
223 případech bylo porušeno nařízení EU
o názvech textilních vláken a označování materiálového složení textilních výrobků.

Uložená opatření a sankce
Česká obchodní inspekce v roce 2019 pravomocně uložila v souvislosti s kontrolami
slev a akčních cen 1 642 pokut v celkové výši 32 084 000 Kč.

ve 201 případech nebyly informace k výrobku poskytnuty v českém jazyce (§ 11),

●

● ve 279 případech prodejci nevydali doklad
o zakoupení výrobku ani na žádost, nebo byl

Pozn.: Výše uvedené pokuty jsou souhrnné,
které mohou být uloženy i za jiná porušení
právních předpisů, která byla zjištěna sice při
kontrolách slev a akčních cen, avšak nemusely se nutně týkat přímo slev či akčních cen
(například nevystavení dokladu o koupi atd.).

Česká obchodní inspekce

ZAJIŠTĚNÍ PADĚLKŮ VE STRÁŽNÉM

Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje
a Vysočiny uskutečnila ve spolupráci s Cizineckou policií mimořádnou kontrolní akci na
tržnici ve Strážném, která byla zaměřená na
dodržování zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele. Konkrétně se zaměřila na nabídku a prodej padělaných výrobků. Inspektoři ČOI také využili své pravomoci a otevřeli za účasti přizvané osoby stánky, u nichž
bylo podezření na skladování výrobků porušujících práva duševního vlastnictví. Ve dvou
stáncích byly padělky nalezeny.
Inspektoři zajistili celkem 236 kusů padělků
v hodnotě originálů 929 790 Kč. Šlo o textilní výrobky, obuv, kabelky, peněženky, brusky na nohy, hračky, sluchátka, zapalovače
a cedule. Padělané zboží bylo označeno
ochrannými značkami Adidas, Nike, Gucci,
Louis Vuitton, Vans, Michael Kors, Tommy
Hilfiger, Levi’s a dále napodobovali průmyslový vzor Scholl.
„S prodejci bude zahájeno správní řízení. Za
porušení zákona o ochraně spotřebitele může být uložena sankce až do výše pěti milionů
korun. Vybrané zajištěné padělky budou využity pro humanitární účely, zbývající zlikvidovány,“ říká k výsledkům kontrolní akce ředitelka inspektorátu Martina Střihavková.
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Ilustrační foto: SXC

České Budějovice – Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny provedla mimořádnou kontrolní akci na tržnici ve Strážném. Zajistila celkem 236 kusů
padělků v hodnotě originálů téměř za milion korun.

Názory odborníka
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Marketingový poradce (20)

KAZÍ VÁM
KONKURENCE CENU?
se vyvíjí směrem nahoru s tím, jak profesně
i lidsky rostete. Jelikož každý z nás roste jiným tempem, v každém oboru najdete poměrně široký rozptyl. Určit minimální cenu
znamená automaticky odříznout ty, kdo jsou
zatím pocitově pod ní. A o jejich další profesní cestu je připravit.
Chci zdůraznit, že klíčovým parametrem není
zkušenost ani kvalita služeb, ale schopnost
říct si o peníze. Na tu má vliv nejen naše
vzdělání, počet klientů a délka praxe, ale
i vnitřní práce. Ochota odstraňovat své introjekty a vnitřní bloky a postupem času se propracovávat k lepším zakázkám.

Jak je to s konkurencí

Foto Pixabay

Praha – Nastavíte si cenu služby nebo produktu, se kterou jste opravdu spokojeni. Ujistíte se, že jste plus minus v souladu s trhem. A pak se objeví konkurence, která srovnatelnou věc nabídne o hodně levněji. Tenhle fenomén se na trhu označuje jako „kažení ceny“. Podle mě je to ale od začátku nesmyslný koncept, který v reálném tržním světě vůbec nemá smysl řešit.

Proč to nefunguje
Nastavit doporučenou cenu pro celé odvětví
a pak se jí držet vyzkoušela celá řada profesních komor, spolků, unií a asociací. Většinou
to netrvá dlouho a onu ideální, cechem
schválenou cenu někdo podstřelí. Protože
se to jednoduše vyplatí.
Vysvětlení lze najít v teorii her pod heslem
Vězňovo dilema. Je to jedna z tzv. her s nenulovým součtem. Máte v ní na výběr buď
spolupracovat nebo podrazit, přičemž nevíte, jak se zachová soupeř. Když se hraje jen
na jedno kolo, výhodnější je podrazit. V cenotvorbě to většinou stačí.
Situací, kdy se vyplatilo cenu držet, historie
pár zaznamenala. Většinou ale šlo o tzv. kartelovou dohodu, která je v Čechách nelegální.
Což nás obloukem vrací zpět k vězňovu dilematu, tentokrát v původním slova smyslu...

Cena je marketingový nástroj
Správnou cenu podle mě určují dva hlavní
faktory. Tím prvním je hodnota, kterou vnímá zákazník. A ta se vztahuje konkrétně
k vaší službě nebo produktu. Určitě ji nelze
nastavit paušálně pro celé odvětví.
Do hodnoty, kterou vnímá konkrétně váš zákazník, se promítá hodně věcí. Vaše vzdělání
i zkušenosti. Způsob, jak se prezentujete na
webu a na sociálních sítích. Vaše značka,
dobré jméno i konkurenční výhoda. Tón, jakým mluvíte se zákazníky. Spousta zdánlivě

neviditelných situací, kdy se vám povedlo někoho povzbudit nebo mu pomoci.
Cena je jen jedním z nástrojů, který nám pomáhá se na trhu vymezit. A oslovit zákazníky,
kteří k nám opravdu patří.

Zákazník nejde jenom po ceně
Myšlenka „kažení ceny“ vychází z předpokladu, že zákazník nakoupí automaticky tam,
kde je nejlevněji. Kdyby tomu tak skutečně
bylo, spousta velkých a známých e-shopů už
by dávno neexistovala.
Možná namítnete, že ve výběrových řízeních
to tak je. Výběrové řízení je ale do značné míry umělá situace. Zadání se snaží sjednotit
ostatní parametry nabídky, aby bylo možné
rozhodnout jen na základě ceny.
Při běžném nákupu se to neděje. Každý výrobek nebo služba obsahuje něco trochu jiného. I když jde o identický produkt, liší se kultura prodeje, místo a doprovodný servis. Zákazník ve výsledku srovnává, jak se říká, hrušky s jablky. A vybere si to, co mu chutná víc.
Druhým faktorem, který má zásadní vliv na
cenu, je vaše ochota říct si o peníze. Cena,
o kterou osobně či na webu požádáte zákazníka, s vámi musí být v souladu. Musí odpovídat vašemu přesvědčení, vzdělání, zkušenostem, sebevědomí a fázi, ve které se vaše
podnikání právě nachází. Když tomu tak není, neprodáte. Na začátku podnikání jsou vaše ceny logicky na nižší hranici. A postupně

Na trhu se vždycky najde někdo, kdo si za
podobnou práci řekne o menší peníze než vy.
Tohle je taková jistota, že se tím klidně můžete přestat trápit. Možná v oboru teprve začíná, nebo si jen přivydělává při studiu, v důchodu nebo na rodičovské. Nebo svou práci
nevnímá jako profesi, ale jako koníčka, protože ho živí něco jiného. Naopak – problém
máte v okamžiku, kdy nikoho levnějšího na trhu nenajdete. Konkurujete-li cenou, vždycky
to znamená, že už nemáte žádné další eso
v rukávu.
Jediné, v čem vám konkurence může trochu
pomoci, je nastavit kotvu. Lidská mysl obecně není schopna určit, kolik má nějaký produkt nebo služba stát. Ale je schopná ji relativně porovnat. Tj. říct, jestli má být dražší
nebo levnější než něco, co zná. Cena konkurence může kotvu v zákazníkově hlavě trochu
posunout. A to je asi tak všechno, co se od
toho dá očekávat.
Kdybychom si všichni za své služby říkali plus
minus podobné ceny, svět by byl možná jednodušší. A možná právě naopak. Místo pokukování po konkurenci dává smysl řešit dva
parametry, které skutečně můžeme ovlivnit.
Totiž o kolik peněz jsme si ochotni říct a jakou hodnotu vidí náš zákazník...

Magdalena Čevelová
je marketingová poradkyně a lektorka.
Majitelům malých firem, živnostníkům
a volnonožcům pomáhá získat zákazníky, uvádět na trh nové produkty a služby, nastavovat ceny,
zvyšovat zisky a nacházet v práci
smysl a radost.
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Exkluzivní průzkum KB

BUDOUCNOST
PATŘÍ DIGITALIZACI
Praha – Svět překročil pomyslný práh digitalizace. Od její první fáze, která se začala
projevovat v oblasti informatiky, uplynulo
už téměř půl století. Dnes se už běžné používá pojem „digitální věk“. Inovace, které
se každým dnem objevují, budou dále měnit chápání tohoto výrazu. Například banky by měly přibližně do roka zajistit přes
své internetové bankovnictví chráněnou
komunikaci se státní správou, včetně podávání daňových přiznání apod.

Zajímavý je pohled na to, jak je na stále expanzivnější digitální revoluci připravena nová
generace, která se již ve věku digitalizace narodila. Podle exkluzivního průzkumu, který
pro Komerční banku zajistila na vzorku
6 500 studentů středních škol v prosinci
2019 společnost INEV, si přínosy a potřeby
digitalizace uvědomuje 85 % respondentů.
Jen 8 % studentů se této budoucnosti děsí.

Pro mladé – samozřejmost!
„Průzkum na tak významném vzorku respondentů nám ukázal, že digitální svět a schopnost pracovat a orientovat se v něm bere
mladá generace již jako samozřejmost a pokud má uvést konkrétní oblasti, ve kterých
může získat konkurenčního výhodu, tak zmiňuje například jazykovou vybavenost, sociální
dovednosti nebo zdravý selský rozum,“ uvedl
Tomáš Pavlík, specialista CSR v Komerční
bance.
Při podobně významné proměně fungování
společnosti hrají důležitou roli instituce jako
je rodina a škola. V této souvislosti se k tématu vyjádřila Martina Bacíková z INEV, který organizuje celostátní Ekonomickou olympiádu, díky které k průzkumu mohlo dojít: „Testování ve školních kolech Ekonomické olympiády probíhá od roku 2018 již výhradně
online formou díky úspěšné digitalizaci českých škol v této oblasti a jejich následné
ztrátě zájmu o klasické papírové testování.
I když je tento vývoj pozitivní, stále je to málo.
Okolní svět se inovuje mnohem rychleji než
vzdělávací systém, a i když školy na místě nepřešlapují a postupně inovují, čím dál více zaostávají.“

Generace Alfa
K výzkumu se z pozice zástupce bankovního
sektoru vyjádřil Martin Sládeček, který je
v Komerční bance zodpovědný za rozvoj Otevřeného bankovnictví: „Mladá generace studujících, která i aktuálně poprvé ve svém životě začíná přistupovat k financím a bankovním produktům a službám, je sama o sobě
unikátním fenoménem. Jde o příslušníky tzv.
generace Alfa. Od počátku svého života neznají digitalizaci jako nástroj, ale jako přirozenou součást svého života. Nezažili nikdy život
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bez digitálních služeb, zjednodušeně řečeno
život před internetem a chytrými telefony.“
Naopak vyrůstají v období, kdy nás digitální
služby a rozhraní obklopují stále častěji a těsněji. Doma, ve škole, v zaměstnání, na cestách, a dokonce i ve spánku. A nejsou jen kolem nás, ale nosíme je i na svém těle. Ovlivňují náš život a často, v pozitivním slova
smyslu, konají i za nás, aniž bychom to jakkoliv museli nebo i chtěli ovlivňovat. A služby,
které od nás tito klienti očekávají, tomuto logicky odpovídají.“
K tématu se vyjádřil i analytik a pedagog Bohumil Kartous ze společnosti EDuin, který
znovu připomenul roli vzdělávacího systému,
jenž by měl aktuální trendy reflektovat a studentům z pozice průvodce dodávat dovednosti se v digitálním prostředí úspěšně pohybovat: „Společnost, reprezentovaná v tomto
případě vzdělávacím systémem, jakoby šla
svým pomalým tempem lineárního vývoje, zatímco okolo sviští exponenciálně narůstající
rychlostí pomyslný technologický hyperloop
někam do krajiny dokonalé virtuální reality

a umělé inteligence přebírající řadu činností,
jejichž výkon byl či stále ještě je závislý na lidské práci. Nutně si musíme klást otázku, zda
je tento stav udržitelný, případně k čemu povede. Nejen s ohledem na změny v oblasti trhu práce, ale na změny v našich individuálních a sociálních životech vůbec.“

Všechno bude jinak
Zajímavý postřeh nabídl student VŠE v Praze, Pavel Králík, mimo jiné vítěz jednoho
z předchozích ročníku Ekonomické olympiády, jehož komentář odrážel i čerstvou studentskou zkušenost: „Připravovat studenty
na digitalizaci je těžce uchopitelný pojem,
protože se neustále mění. Před 20 lety bylo
vrcholem digitalizace naskenování smlouvy
do počítače a přeposlání přes email. Stejně
tak všechno, co v současnosti společnost
považuje za digitalizaci a bude chtít naučit
studenty, bude za dalších 20 let úplně jinak.
Proto je důležité seznamovat studenty spíše
s principy a zásadami digitalizace a s tím
souvisejících jevů.“

Právní poradna
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Advokát radí

JAK VYMAZAT ÚDAJ
Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Praha – Obchodní rejstřík je veřejným rejstříkem, do něhož se zapisují zákonem
stanovené údaje o obchodních společnostech a družstvech a některých fyzických
osobách. Tyto údaje se v čase různě mění, často se třeba mění adresa sídla společnosti, členové jejích orgánů nebo i samotní společníci.

Popsané změny je třeba vždy včas promítnout do obchodního rejstříku, přičemž
v souvislosti se zapsáním nového údaje dojde i k vymazání toho původního. Někdy se
však může stát, že nějaký údaj zůstává
v obchodním rejstříku zapsán, ačkoliv již
tento zápis neodpovídá skutečnosti a ten,
jehož se zápis týká, situaci neřeší. Osoba,
která sama není oprávněná podat ve věci
návrh na vymazání takového údaje, se pak
musí obrátit na rejstříkový soud s podnětem na prošetření takového stavu.

Inteligentní formulář
pomůže s výmazem
Návrh na zápis jakéhokoliv údaje, jeho změny či jeho výmaz z obchodního
rejstříku lze podat výlučně na stanoveném
formuláři,
který
lze
nalézt
zde:
or.justice.cz/ias/ui/podani. K vymazání
údaje pak stačí zadat identifikační číslo již
existujícího subjektu a požadovanou změnu
pak provést v interaktivním, tzv. inteligentním formuláři. Výhodou tohoto interaktivního formuláře je, že za vás sám vyplní již zapsané údaje u daného subjektu, včetně názvu soudu, jemuž je návrh určen.

Vymazávané skutečnosti
doložte listinami
K návrhu na zápis změny údaje či jeho vymazání do obchodního rejstříku je pak třeba
vždy doložit listiny o skutečnostech, které
mají být zapsány, resp. vymazány. Tak například k návrhu na vymazání statutárního orgánu společnosti je třeba doložit takové listiny, které budou osvědčovat důvod zániku
funkce, což může být prohlášení o odstoupení z funkce či usnesení o odvolání člena orgánu z jeho funkce.
Zároveň by pak měl být do obchodního rejstříku zapsán i nově zvolený člen statutárního orgánu, což se pak doloží usnesením
o jeho volbě. A zatímco u nově zvoleného
člena orgánu společnosti je třeba doložit jeho souhlas se zápisem do obchodního rejstříku, pro výmaz původního člena orgánu
z obchodního rejstříku se již jeho souhlas
nevyžaduje.
Návrh na změnu zapisovaného údaje, resp.
jeho výmaz lze pak podat v listinné či
v elektronické podobě. Je-li návrh podáván
v listinné podobě, musí být podpis navrho-

vatele úředně ověřen. Návrh podávaný
elektronicky pak musí být podepsán elektronicky anebo zaslán prostřednictvím datové schránky.

Zapsané údaje
neodpovídají skutečnosti
Ideální je, když subjekty, jichž se zápis v obchodním rejstříku týká, udržují údaje aktuální
a odpovídající skutečnému stavu, což je ostatně i jejich zákonná povinnost. Přesto se
vám může stát, že se vás bude týkat nějaký
údaj v obchodním rejstříku, který již bude neaktuální, ale stále tam bude zapsán. Může
k tomu dojít jednoduše třeba tehdy, když si
koupíte nový dům či byt a neohlídáte si již při
samotné koupi, zda v dané nemovitosti nemá zapsané sídlo nějaká společnost. Změna
sídla takové společnost však nemusí být
úplně jednoduchá. V lepším případě bude
společnost s vaším požadavkem souhlasit,
dojde k ukončení smlouvy (nájemní, podnájemní) uzavřené předchozím majitelem nebo
k odvolání souhlasu se zřízením sídla a společnost pak podá návrh na zápis nového sídla do obchodního rejstříku.
Pokud však tak neučiní, může jít třeba už
o dávno nekontaktní společnost, která se
na dané adrese již vůbec reálně nezdržuje,
nezbude vám, než se po ukončení smlouvy
či odvolání souhlasu s umístěním sídla obrátit na příslušný rejstříkový soud s podnětem
na prošetření daného stavu. V případě, že
rejstříkový soud pak zjistí, že společnost nemá právní důvod k užívání prostor uvedených jako své sídlo, společnost vyzve k nápravě.
Pokud společnost ani ve stanovené lhůtě
nepředloží listinu, která by jí opravňovala
k užívání předmětných prostor, rozhodne
o zrušení společnosti s likvidací. Bohužel tedy, jako majitel nemovitosti nemůžete přímo
podat návrh na výmaz sídla z obchodního
rejstříku, můžete ale podat soudu podnět
k prošetření dané záležitosti a pak vyčkat až
soud celou věc prošetří.
Do obdobně nepříjemné situace se můžete
dostat i tehdy, pokud jste souhlasili, že se
stanete členem orgánu nějaké společnosti,
ať už jako člen statutárního orgánu či kontrolního, a vaše funkce z nějakého důvodu
skončí. Skončilo vaše funkční období, nebo
jste třeba z funkce sami odstoupili, ale tato
změna není do obchodního rejstříku promítnuta. Opět vám nezbývá, než se na danou
společnost obrátit, aby uvedla zápis v obchodním rejstříku do souladu se skutečností, a pokud tak neučiní, budete muset, stejně
jako v předchozím případě, podat podnět
k příslušnému rejstříkovému soudu. I zde
společnosti, která nebude mít řádně zvolené
členy svých orgánů, hrozí až vymazání z obchodního rejstříku.

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

Foto: Business Lifestyle

MÓDNÍ PROJEKT
NESOUCÍ POSELSTVÍ
sf Ostrava – V Divadle Mír 18. května letošního roku členové uměleckého
seskupení Tři tygři pokřtili charitativní kalendář, zachycující fotografie baletek v modelech a ústenkách módní návrhářky Jitky Stauder, která je rovněž kostýmní výtvarnicí.

VYDAVATEL:

Kalendář připomíná nejistou dobu ochromení
koronavirem, sociální
izolaci, obsahuje černobílé snímky s významnou
symbolikou černé a bílé
labutě v podobě oděvů
a roušek z tvorby módní
návrhářky Jitky Stauder,
kdy černá labuť je metaforou nepředvídatelných
událostí, které přináší
výrazné následky pro
společnost,
zmar
a strach, ale bílá labuť
převažující nad ní, naopak zosobňuje naději,
víru, lásku a nalezení
cesty z jakési temnoty.
Část výtěžku z prodeje
charitativního kalendář Bílá labuť pokryje produkční náklady a zbytek bude věnován Záchrannému týmu Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě.
Na kalendáři se podílel tým lidí, mimo jiné Jaro Rusnák, produkční tvůrčího týmu, herec a zpěvák, ale také fotograf Jiří Matýsek, baletka Roberta z Itálie,
Mariona ze Španělska a další.

ADRESA:

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V minulém vydání vašeho časopisu jsem si se zájmem přečetl rozhovory s dvěma novými Osobnostmi roku, které časopis Svět textilu&obuvi spolu s Veletrhy
Brno a odbornými asociacemi ocenil letos v únoru na veletrzích STYL a KABO
v Brně. Zejména pak rozhovor s panem Miroslavem Bískem, jednatelem společnosti BIBO Shoe s.r.o. z Písku, který je zároveň již třetím volebním obdobím
i prezidentem České obuvnické a kožedělné asociace. Jeho odpověď na otázku:
Jak jste se dostal do obuvnické branže? mě doslova odrovnala, když mj. prohlásil, že: „...na začátku jsem o botách věděl jen to, že mám velikost 45.“
Připomnělo mi to moje vlastní začátky, když jsem v devadesátých letech začal
pomáhat v nově otevřeném obchodě mých rodičů v Praze. Otec i matka toužili
po tom, mít svůj vlastní obchod s oděvy. A tak, jakmile to po revoluci šlo, si ho
pořídili. Mně osobně obchodování s oděvy vůbec nebavilo; měl jsem zájem
o cestování (to dříve taky moc nešlo). Navíc jsem vůbec netušil, jaké jsou módní
trendy a z čeho se šijí třeba kalhoty. Rodiče ale pomoc potřebovali a já jim slíbil,
že na pár měsíců v obchodě vypomůžu.
No, dnes je to již skoro 30 let a v prodejně, kterou jsem po rodičích zdědil, jsem
dodnes. Mám přehled o trendech (i díky vašemu časopisu), znám materiálové
složení. A jsem rád, že mě rodiče tehdy na těch „pár“ měsíců přemluvili...
František P, Praha
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