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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

po dvou měsících se vám opět dostalo
do rukou aktuální vydání odborného ča-
sopisu Svět textilu & obuvi. Tentokrát je
v něm ještě více informací, článků a roz-
hovorů než obvykle. Kromě pravidelných
přehledů aktuální světové módy, jak dám-
ské, pánské i dětské, se mj. můžete po-
drobně seznámit se dvěma oceněnými
Osobnostmi roku. Tuto cenu jednou za
rok uděluje náš časopis ve spolupráci
s Asociací textilního, oděvního a kožeděl-
ného průmyslu ČR, Českou obuvnickou
a kožedělnou asociací a Veletrhy Brno.
Články na toto téma najdete na stranách
24–27 tohoto vydání. 
Dalším zajímavým rozhovorem je ten, ve
kterém představujeme nového ředitele
projektu STYL a KABO, Ing. Martina
Škarku. Jak se změní pod jeho vedením
tento náš jediný mezinárodní veletrh mó-

dy? O tom více na straně 20. Na straně
28 se pak můžete seznámit s žebříčky
největších textilních a také oděvních fi-
rem v České republice. Na jejich sesta-
vení se každoročně podílí i náš časopis.
Vyčtete z něj, že zdaleka největší firmou
z naší branže je Juta a.s., Dvůr Králové
nad Labem. Možná tam najdete i svého
zaměstnavatele, konkurenty nebo doda-
vatele. 
Na stranách 30–31 se zase můžete podí-
vat, jak se dařilo tuzemským textilním
a oděvním firmám v loňském roce. I to je
zajímavé čtení. 
Již jen z výše uvedeného výčtu článků vy-
plývá, že na následujících stránkách vás
čeká „nálož“ informací. Přejeme tedy ne-
rušené čtení. A dobrou pohodu v této ne-
lehké době.
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sf Praha – V prostorách areálu výstaviš-
tě PVA Expo v Letňanech se ve dnech
22. a 23. dubna 2022 uskutečnil další
ročník veletrhu 4Men Expo. Tento vele-
trh je prvním a jediným veletrhem
v Čes ku zaměřeným na muže. Prezento-
vaná nabídka sortimentu vystavovatelů
určená k prodeji byla velmi pestrá. 

Rovněž letošní edice veletrhu 4Men Expo
se v roli vystavovatelů účastnily firmy
z módního průmyslu, například firma Fe-
ratt Fashion, prodávající elegantní pánskou
módu v několika kamenných prodejnách
v Česku, ale i na e-shopu, obuvník Michael
Horký, jenž kromě vysoce kvalitní kožené
obuvi na míru tvoří nově i obuv z udržitel-
ných materiálů (více informací v rozhovoru
na str. 18–19). Mezi vystavovateli byla i fir-
ma Werso, rukavičkářka Ludmila Osičko-
vá, značka kožených módních doplňků Two
Lines a další. Pozornost návštěvníků upou-
tával také stánek s pracovním nářadím
zhotovených z čokolády, prodej exkluzivních
likérů od Beskydské likérky, aj. 
Organizátoři veletrhu 4Men Expo ve stej-
ném termínu a prostorách uspořádali ještě
Erotický veletrh a Fitness Expo. I tyto vele-
trhy plnily svoji funkci a rozšiřovaly návštěv-
níkům obzory o novinky. Nechyběl prostor
pro prevenci nejen mužských nemocí, na
které upozorňovala organizace Loono.

Praha 

VELETRH 4MEN EXPO

sf Olomouc – Hotelový komplex 
Nutrend World v Olomouci předposled-
ní dubnový den hostil módní večer, kte-
rý uspořádal společně s Barborou
Mandátovou z BM agency. Když se 
řekne Nutrend World spíše se každé-
mu vybaví cvičení, zdravý životní styl,
možná ještě wellness, ale móda ne.
Prostory tohoto areálu jsou ale vhod-
né i k pořádání společenských a kul-
turních událostí a jsou velmi repre -
zentativní.

Tento módní společenský večer dokázal,
že oblečení, ať už dámské či pánské, od
módních návrhářů je pastvou pro oči, ale
krásné a velmi moderní, nositelné přesto
zajímavé oděvy je možné zakoupit i v buti-
cích. Tvorba módní návrhářky Renáty
Jančo je důkazem, že oblečení z vlny mů-
že být v barvách a velmi svěže pojato.
Z řad návrhářů prezentovala módní pře-
hlídkou svoji tvorbu volnočasové módy se
zaměřením na výrazný detail na basic ob-
lečení také Natálie Ordošová. Brněnská
návrhářka Iveta Řádková promítla svoji
energii do perforovaných modelů z jemné
broušené kůže, jež modelky podvlékly neo-
novými basic triky apod., k outfitu doladila
doplňky do vlasů. O faktu, že svatební šaty
mohou být bez výrazných dekorací, zají-
mavého střihu a lze je zhotovit i ze saté-
nu, svědčí několik modelů z kolekce návr-
hářky Šárky Ordošové. 

Módní přehlídka Módy Prostějov, Go fashi-
on a Flamingo fashion potěšila milovníky
módy se sportovním duchem a záplavou
barev. Módní přehlídka Luďka Hanáka se
stala vrcholem večera a nesla se v duchu
lesku, třpytu a flitru. Střihy společenských
šatů, jež vynesly modelky, byly tvořeny, aby
podpořily ženskost své nositelky a při jejím
pohybu působily dynamicky.

rhm Praha – Svět se rychle mění a spo-
lečnosti, které chtějí obstát, musí se
změnami držet krok. Nejnovější trendy
v oblasti digitalizace začínají přejímat ta-
ké slavné módní domy. Některé ze zna-
ček se začínají přiklánět k platbě v kryp-
toměnách, jiné zase vytváří své nezamě-
nitelné tokeny. Mnoho značek také vidí
potenciál v digitálním marketingu a me-
taverse neboli virtuálním světě. 

Společnost Gucci oznámila, že začne ve
svých amerických pobočkách akceptovat
platbu krypto měnami. Obchody budou ve-
dle Bitcoinu přijímat také například Ethe-
reum či Dogcoin. Celý proces bude fungo-
vat za pomocí QR kódů, které budou zákaz-
níci skenovat pomocí svých krypto peněže-
nek. Gucci již začátkem roku navíc vstoupili
do Metaverse a vytváří své vlastní NFT to-
keny. Platbu kryptoměnou začne přijímat
také streetwearová značka Off-White.
Německý návrhář Philipp Plein nejen že za-
vedl platbu v 25 kryptoměnách, v anglické
metropoli také představil takzvaný Crypto
concept store. Jeho součástí je Museum
of NFT Art, kde si lidé mohou prohlédnout
pozemek koupený ve virtuálním světě nebo
také nakupovat virtuální umění, zejména
NFT tokeny. Návrhář také zvažuje mož-
nost, že by lidé automaticky při nákupu
produktů získali právě NFT, neboť v této
oblasti vidí silnou budoucnost.
Značka Paco Rabanne chce své zákazníky
seznámit více se svou minulostí, a tak ve
spolupráci s řetězcem luxusních obchod-
ních domů Selfridges představila 12 NFT
tokenů zobrazujících ikonické šaty z průbě-
hu tvorby značky. Paco Rabanne prohlásil,
že v tomto kroku vidí způsob, jak zákazní-
kům nabídnout nový produkt a zároveň lé-
pe archivovat svou minulou tvorbu.
Ačkoliv luxusní módní dům Herm s nedá
dopustit na tradiční zpracování, z hlediska
marketingu míří na nejnovější trendy. Vý-
konný předseda představenstva, Axel Du-
mas, uvedl, že by společnost chtěla vy-
zkoušet metaverse pro komunikaci se svý-
mi zákazníky.

Nutrend World a BM agency

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
V EXKLUZIVNÍCH PROSTORÁCH

Módní značky 

VE SVĚTĚ
KRYPTOMĚN
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rhm Praha – Irský řetězec s rychlou mó-
dou Primark představil plán, jak rozšířit
svůj program Sustainable cotton pro-
gram, který je zaměřen na udržitelnost
a ochranu životního prostředí. Hlavním
cílem je navýšit podíl udržitelné bavlny
používané v kolekcích společnosti.

Jeden z největších evropských řetězců se
zavázal, že do konce roku 2023 rozšíří svůj
program zaměřený na pěstování organické
bavlny o další drobné farmáře. Primark
spolu s Cotton Connect a sdružením pro
samostatně výdělečně činné ženy v součas-

né době spolupracuje s více než 150 000
drobnými farmáři z Indie, Pákistánu a Ban-
gladéše. Podle nejnovějších informací chce
společnost Primark navýšit celkový počet
farmářů, se kterými spolupracuje na více
než 275 000. To znamená, že chce všem
poskytnout dostatečné školení, díky které-
mu mohou farmáři zavést udržitelnější me-
tody při zpracování bavlny. V praxi by to
představovalo využívání méně toxických
hnojiv či snížení množství využívané vody při
pěstování bavlny a následném zpracování
vláken. V Primarku je v současné době více
než 40 % výrobků označených cedulí Pri-

mark Cares, což znamená, že jsou produk-
ty vyrobeny z recyklované nebo organické
bavlny. Do roku 2030 chce společnost
všechny své produkty vyrábět z recyklova-
ných či udržitelných materiálů.

Spolupráci Fendace označují obě značky
spíše za výměnu postavenou na dlouhole-
tém přátelství. Kolekce se dělí na dvě po-
myslné části, Versace by Fendi a Fendi by
Versace, kdy se každá ze značek zhostila
své části a od té druhé si propůjčila ikonic-

ké prvky a symboly. Na první pohled zaujme
výrazné, velmi eklektické vzorování a pest-
rá barevnost. Základem kolekce jsou zlatá,
černá a bílá, které jsou dále doplněny jem-
nými růžovými a bleděmodrými akcenty.
Fendace nabízí zákazníkům plnohodnotnou

oděvní kolekcii s obuví a doplňky v podobě
tašek, šátků a šperků. Návrháři propojují
ikonické symboly a loga obou značek v rám-
ci každého z kousků, precizně zpracované
kabelky z usně tak zdobí nejen zlatá hlava
medúzy Versace, ale také zlaté kování ve
tvaru písmene F. Dámské modely jsou vyzý-
vavé a smyslné, mini délky doplňují kozačky
a sandálky na vysokých podpatcích. Gla-
mour look je podtržen střihy těsně obepí-
nající tělo a výraznými zlatými šperky. Pán-
ská kolekce v sobě spojuje eleganci, která
je narušena streetwearovými prvky.

inzerce

Primark

UDRŽITELNÝ PROGRAM

Versace & Fendi

SPOLUPRÁCE LUXUSNÍCH ZNAČEK

sf Plzeň – Módní návrhářka Martina
Janoušková se v dubnu rozhodla uspo-
řádat ve svém butiku v Plzni komorní
módní přehlídku, na které prezentovala
svoji novou kolekci.

Modelky v rámci módní přehlídky vynesly
25 modelů na běžné denní nošení, k vidění
byly ve velké míře šaty a sukně doplněné tri-
ky, tunikami a halenkami, tedy oděvy vhod-
né pro nadcházející teplotně přívětivé letní
období. Prezentovány byly rovněž ale
i autorské a mezi zákaznicemi velmi oblíbe-
né krátké a dlouhé kabáty z buklé, které

jsou nabízeny v devíti barvách. Návrhářka
Janoušková nejvíce tvoří modely z materi-
álů jako je hedvábí, viskózy, jemných polyes-
terů, krajky a šifonem. Každý rok pořádá
Martina Janoušková dvě až čtyři menší
módní přehlídky, načasování je vždy spojeno
s ročním obdobím. Pořádat módní přehlíd-
ky přímo v butiku pro zákaznice je dle slov
designérky pohodlné jak pro ni, tak příjem-
né pro její zákaznice, z pohledu logistiky, ale
i socializace. Díky těmto událostem se mo-
hou ženy jen tak zastavit, užít si módní udá-
lost, vychutnat si drobné občerstvení a se-
známit se mezi sebou, protože okruh zá-
kaznic je pestrý a rozsáhlý. Po módní pře-
hlídce mají zákaznice příležitost si vybraný
model vyzkoušet a rovnou zakoupit. Marti-
na Janoušková tvoří i společenské šaty.

Návrhářka Martina Janoušková

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KOLEKCE

rhm Praha – Spolupráce v módním světe fungují na všech úrovních. Nejnovější ko-
laborací, která zaujala celý svět, je spojení italských luxusních značek Fendi a Ver-
sace. Společně tak vytvořili kolekci s názvem Fendace, která je určena jak pro že-
ny, tak i pro muže. Odráží v sobě styl i symboly obou módních domů. Za značku
Fendi je zastoupeno logo v podobě zdvojeného písmene F a za Versace barokní
motivy spolu s medailonem medúzy.
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Pokud půjde vše podle plánu, zre-
konstruovaná Ostravica bude ote-
vřena přesně za 425 dní, tj. 6. čer -
vna 2023. „Pro nás jakožto Ostra-
váky je rekonstrukce Ostravice pre-
stižní, významná a zároveň srdeční
zakázka a jsme rádi, že můžeme
být u toho,“ sdělil majitel stavební
firmy Michal Bystroň. Proces re-
konstrukce bude průběžně doku-
mentován prostřednictvím videí, fo-
tografií a dalších materiálů, které
veřejnost najde na Facebooku a In-
stagramu pod názvem Business
Boutique Ostravica. 
V uplynulých letech byla postupně
rekonstruována celá kostra domu a ob-
jekt se systematicky vyklízel. Při likvidační
akci před dvěma a půl lety bylo odvezeno
na 800 tun převážně stavební suti, letos
od ledna to bylo dalších 250 tun. Kromě
suti a dalšího odpadu stavební dělníci
v prostorách nacházeli také dobové
předměty, např. figuríny, kusy nábytku
a osvětlení nebo letáky či zbytky reklam-
ních nápisů. Vše je pečlivě shromažďová-
no, aby tyto artefakty mohly být v bu-
doucnu vystaveny jako upomínka na his-
torii Ostravice-Textilie.

Více než 250 milionů korun
Komplex bývalého obchodního domu Os-
travica-Textilia tvoří tři budovy navržené

různými architekty. Koncem 20. let minu-
lého století vznikl v centru Ostravy nový ob-
chodní dům podle návrhu avantgardní ber-
línské architektky Marie Frommerové. Po-
stupně byl dům propojen s vedlejší stavbou
z roku 1911, nájemním a obchodním do-
mem Textilií moravského architekta Felixe
Neumanna, a také s budovou někdejší Ob-
chodní a průmyslové banky. Komplex nyní
vlastní společnost Ivančice property a.s.,
která do koupě, neodkladných sanačních
prací, zajištění statiky a projekčních prací
dosud investovala přes 75 milionů korun.
Celkové náklady na rekonstrukci dvou bu-
dov bývalého obchodního domu jsou od-
hadnuty na částku převyšující 250 milionů
korun, ačkoli lze předpokládat, že konečná

suma bude vyšší. „Zdražování na trhu se
stavebním materiálem je nepříjemné, re-
konstrukci jistě prodraží, ale nezastaví,“
ubezpečil Michal Kovalčuk.
Rekonstrukce třetího objektu, bývalé Ob-
chodní a průmyslové banky, bude řešena

zvlášť. Plánem majitelů je budovu bý-
valé banky vrátit do původní podoby
a doplnit ji dostavbou nového domu
v proluce na ulici 28. října. Majitelé
komplexu v této věci úzce spolupracu-
jí se Statutárním městem Ostrava
a Městským obvodem Moravská Os-
trava a Přívoz. Společně plánují prová-
zat přízemí všech budov se vznikajícím
veřejným prostorem na náměstí
Dr. E. Beneše. Za tímto účelem v mi-
nulosti podepsali Memorandum
o spolupráci a město Ostrava uspořá-
dalo v roce 2021 urbanistickou sou-
těž na úpravu tohoto veřejného pro-
storu. V únoru 2022 porota vybrala
návrh, který doporučila k realizaci.

S ukončením rekonstrukce a zpřístupně-
ním nových prostorů se počítá v červnu
2023. Široké veřejnosti bude určena při-
bližně polovina rekonstruované části,
včetně centrálního atria s historickým
schodištěm. V této části vznikne restau-
race, kavárna a hudební klub v suterénu.
Volně přístupné bude také poslední patro,
ve kterém najde sídlo divadelní a konfe-
renční sál. Ve druhém a třetím patře
vznikne centrum kreativního průmyslu
s názvem Business Boutique Ostravica
a právě v těchto místech se budou nachá-
zet laboratoře, speciální ateliéry vybavené
zařízením 3D reality, kanceláře a společ-
ně sdílené prostory, jako jsou jednací
a přednáškové sály.

sf Ostrava – Garage Club hostil chari-
tativní módní přehlídku, jejíž výtěžek pu-
tuje na pomoc dětem, které neměly
lehký start do života a zdravotní ná-
sledky z toho plynoucí přetrvávají
i v současnosti. 

Jsou jimi Anička Jurošková, která od na-
rození trpí dětskou obrnou, epilepsií, těž-
kou vadou zraku a řeči, Štěpánek Kaloč
následkem zranění z předčasného poro-
du se potýká s celoživotním porušením
periferních nervů v oblasti míchy, má mi-
mo jiné poruchu růstu se sekundární de-
formitou páteře a problémy s vyprazdňo-
váním. Eliška Kundrátová byla zdravé mi-
minko, ale v jejím jednom roce odhalila
dětská lékařka, že má opožděný vývoj
o zhruba šest měsíců. V pěti letech do-

stala první záchvat s bezvědomím, od té
doby se jí zdravotní stav zhoršoval, je sle-
dována na neurologii a do běžného pro-
středí základní školy nezapadla, potřebuje
asistentku a setkává se i se zlobou okolí. 
Na módní přehlídce mohli diváci večera vi-
dět módní tvorbu Swank mode, renomo-
vané módní návrhářky a kostýmní výtvar-
nice Jitky Stauder, Ateliéru Klér. Prezen-
tován byl také sortiment obchodů Fashion
Line, Šárka Sarsol, Dirtbikes, BBCom-
fort, Luxfeel Fashion a Optika Věžičky. 
Součástí večera byl také kulturní pro-
gram, v rámci kterého vystoupil juniorský
přeborník v sólo sambě Jan Bartoš, za-
zpívala Neli Třetinová, na housle zahrála
Dona Michelle, kouzelnické vystoupení
předvedla čarokněžka Radana. Večer mo-
derovala Eva Čížkovská.

Obchodní dům Ostravica-Textilia

BOHATÁ TEXTILNÍ HISTORIE

Agentura Fatima

NA POMOC HANDIKOPOVANÝM DĚTEM

sf Ostrava – Příběh bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia nekončí smutně,
jen mění děj. Ve čtvrtek 7. dubna uplynulo 22 let od osudné havárie v bývalém ob-
chodním domě Ostravica-Textilia, při níž se zřítila dvě podlaží a část střechy.
A symbolicky právě v tento den si firma Bystroň Group, která bude generálním
dodavatelem stavebních prací, převzala staveniště. Významným subdodavatelem
bude též firma Ridera Stavební a.s.
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Veletrh Techtextil, 
21.–24. června, 
Frankfurt nad Mohanem 

VÍCE NEŽ TISÍC
VYSTAVOVATELŮ!

Frankfurt nad Mohanem – Termín 21. až 24. června 2022
se blíží a svět technických a netkaných textilií se může ko-
nečně těšit na setkání na veletrhu Techtextil. Více než tisíc
přihlášených vystavovatelů slibuje širokou škálu novinek ve
výrobě i využití. Po tříleté přestávce se vystavovatelé i náv-
štěvníci mohou těšit na možnost osobního setkání. Společně
s ním se na výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem představí
také textilní veletrhy Texprocess a Heimtextil.

Na veletrzích Techtextil a Texprocess mohou špičkoví zahraniční
manažeři očekávat globální atraktivní nabídku produktů od více
než tisíce přihlášených vystavovatelů ze 45 zemí. Nabídku navíc
doplňuje mnoho společných stánků a dvanáct národních pavilo-
nů. Na veletrhu Techtextil jsou silně zastoupeny produkty pro
stavebnictví, mobilitu, ochranu zdraví i majetku, ale i sportovní
a funkční oblečení a textil a oděvy pro zdravotnická zařízení.
Téma udržitelnosti je na Techtextilu hodně vidět zejména díky
platformě Sustainability@Techtextil. Odborníci budou vyhledávat
vystavovatele s udržitelnou nabídkou, na veletrhu Techtextil to
jistě budou stánky s inovativními a udržitelnými vlákny, pryžemi
a tkaninami a progresivními inovativními procesy. O udržitelných
zpracovatelských technologiích a textilních inovacích budou zá-
stupci firem v textilním průmyslu diskutovat i na konferenci Tech-
textil Forum. Na Techtextil Innovation Award bude udržitelnosti
věnována také samostatná kategorie.
Techtextil poprvé nabídne i digitální rozměr a vystavovatelé a náv-
štěvníci se budou moci setkat jak ve Frankfurtu, tak virtuálně.
Na veletrzích už neplatí covidová opatření a vstupenka platí na
všechny tři veletrhy zároveň. Pořídíte ji pohodlně online na
www.visitortickets.messefrankfurt.com. Více informací o Tech-
textilu najdete na www.techtextil.messefrankfurt.com.

Smart Textiles Showroom - Messe Frankfurt GmbH
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Trendy dámské módy pro podzim 2022

RETRO MÓDA 
V NOVÉM POJETÍ

Chufy Staud

Módní kolekce prošly v posledních sezo-
nách výraznou změnou a ověřené trendy
z minulých let začínají být vytlačovány. Vliv
módy z první dekády 21. století a poslední
dekády toho minulého se silně podepsal na
současných siluetách. Skinny kalhoty do
pasu jsou nahrazovány nízce posazenými
cargo kalhotami a střídmé délky sukní jsou
vytlačeny mini provedením. Návrháři se
snaží docílit nenucenosti a přirozenosti, ko-
lekce jsou tak nesmírně eklektické a propo-
jují nejrůznější tendence. Oděvy těsně obe-
pínají postavu a snaží se zvýraznit ženské
křivky. Trendy jsou korzety či elastické šaty.
Návrháři také často pracují s transparent-

ními materiály a výraznými průstřihy odha-
lujícími pokožku. Mezi nejvíce trendy mate-
riály nadcházející sezony budou patřit jem-
né žebrované úplety a lehké pleteniny, kte-
ré jsou příjemné na nošení a zároveň za-
hřejí. Návrháři si je oblíbili kvůli jejich
nadčasovosti a univerzálnímu využití. Nejlé-
pe vyniknout v neutrálních a zemitých bar-
vách. Protipólem, se kterým se v kolekcích
setkáme jsou velmi nápadné třpytivé a fli-
trové textilie, které odrážejí světlo a vytváří
harmonickou barevnou hru. 
Dámské kolekce zaujmou netradiční pod-
zimní barevností, které dominují například
neonové tóny žluté a zelené nebo například
energická fuchsiově růžová. Proti nim stojí
pastelové tóny fialové či oranžové. Stále
oblíbený je trend takzvaného „color blockin-
gu“, kdy dochází k propojení velkých, často
kontrastních, barevných ploch v rámci jed-
noho outfitu. Výrazné tóny jsou navíc často
podpořeny nápadnými povrchovými úprava-
mi, jako je například vysoký lesk.

Rhm Praha – Podzimní móda se navrací k ověřeným trendům z minulých let. Návr-
háři čerpají nejvíce inspirace v módě z přelomu tisíciletí. Nejen z hlediska střihů,
ale také z hlediska barevnosti a materiálů je vliv módy z konce 90. let nesmírně
patrný. Návrháři se navrací k základním kouskům a upouští od složitých střiho-
vých řešení. Hlavní slovo dostává energická barevná paleta, která podzimní kolek-
ce osvěží hřejivými, nápadnými odstíny.

8

Prada

Phillip Lim

WHITE TANK TOP

Módní trendy se vracejí k základním kouskům, na kterých se
dá dobře stavět celý šatník. Bílý nátělník bude základním sta-
vebním kamenem podzimních kolekcí. Nejčastěji ho můžeme vi-
dět v provedení z jemného žebrovaného úpletu, někteří návrhá-
ři si však pohrávají i s jinak texturovanými materiály, což dodá-
vá tílkům efekt elegantního topu. Setkáváme se také s jemně
transparentními provedeními, které v kombinaci s jednodu-
chým střihem působí velmi něžně a svůdně zároveň.

Bottega
Veneta
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Bianca Modena

Krizia

Loro Piana

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi
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SOFT KNITWEAR

Úplety a jemné pletené textilie budou v podzimních kolekcích jedněmi
z nejvíce oblíbených materiálů. Uplatňují se především na jednoduše
střižených šatech, které nejčastěji sahají do půlky lýtek či ke kotní-
kům. Trendy budou také sety nohavic a kardiganů ve stejném odstí-
nu. Často jsou doplněny také ladícím topem či pulovrem. Z hlediska 
barevnosti volí návrháři především tlumené zemité odstíny béžové,
hnědé či šedé.

Missoni

Jil Sander

Le Comte

Adam Lippes

Stella McCartney
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CAPES & PELERINAS

V podzimních kolekcích návrháři pracují s vrstvením více kousků,
které perfektně doladí peleríny či ponča. Absence rukávů umož-
ňuje kombinovat více kousků dohromady, a přesto si zachovat
volnost a dostatečnou flexibilitu při pohybu. Vidíme je v různých
barevných provedeních i odlišných materiálech. Velmi často ná-
vrháři vytváří jakési hybridní kabáty, které lze nosit buď klasicky
jako kabát anebo lze prostrčit ruce otvory na předním díle. Pov-
šimnout si můžeme také provedení, kdy je klasická bunda či ka-
bát doplněna pláštíkem padajícím přes ramena.

ALejandra Alonso Rojas Tanya Taylor Krizia Nicole Miller

Alessandra Rich Ichi

B.young Stella McCartney

Foto: Vogue.com a archiv firem
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SHAPE THE BODY

Kolekce směřují k větší ženskosti a svůdnosti. Těsně padnoucí
korzety zvýrazňují siluety, a kromě dekoltu se zaměřují na úzký

pas a vytvoření efektu přesýpacích hodin. Návrháři pracují s nej-
různějšími střihy, ať už jde o propracova-

né korzety s kosticemi a oddělenými
košíčky nebo měkčí korzety zhotove-
né pouze z několika málo dílů. Kon-

trast lze pozorovat ve finálním stylin-
gu, kdy lze korzet nosit jako croptop

a kombinovat ho s nohavicemi
s nízkým sedem. Druhou možnos-

tí je vrstvení korzetů s roláky či
rovnými šaty.

Adeam

Chloé

Etro
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NEO DANDY

Klasická krejčovina nabírá na
popularitě a představuje se

v mladistvém cool provedení.
Základem jsou padnoucí obleky
respektující mužskou postavu.

Na podzim budou populární
dvouřadá saka silně zvýrazňují-
cí pas. Návrháři často pracují

s drobnými detaily, jako jsou
třeba brože, které dodávají

outfitům jistý nádech vintage.
Nechybějí ani barevné kapes-

níčky a dlouhé šály a šátky
podtrhující buržoazní vzhled.

Nili Lotan

Engineered Garments Kenzo

Trendy pánské módy pro podzim 2022

NÁVRAT 
K NENUCENÉ ELEGANCI
Rhm Praha – Pánské podzimní kolekce
se představují v jednodušší, tmavé ba-
revné paletě, avšak s o to větším důra-
zem na precizní práci se střihy a pro-
porcemi. Naproti sobě stojí perfektně
tvarovaná luxusní saka a obleky, které
velmi šetrně pracují se siluetou. Opa-
kem jsou objemné a oversized outfity,
čerpající inspiraci především v módě
90. let. Do módy se tak navracejí širší
střihy i prodloužené délky.

Obecně návrháři usilují o to, aby bylo cel-
kové vyznění pánských kolekcí luxusní.
Nejen obleky, ale také sportovnější kousky
získávají elegantní, více ušlechtilou podo-
bu. Návrháři volí kvalitní materiály s pří-
jemným omakem, které kombinují s mini-
malistickými, dobře padnoucími střihy.
V nadcházející sezoně dochází k propojo-
vání teplákových souprav s uhlazenými ka-
báty či sportovně střižených univerzitních

bomber bund vrstvených s elegantními
svetry. 
Z hlediska tvarování pánských proporcí by-
la jedním z nejoblíbenějších trendů práce
s naddimenzovanými rameny u sak a ka-
bátů. Ty pak v kombinaci se zeštíhleným
pasem působí trochu nepřirozeně, avšak
velmi dynamicky. Návrháři navíc celkový
efekt často podtrhují volbou výrazných
materiálů, jako je například lesklá useň.
Z barevné palety nejvíce zaujmou tóny
evokující červené víno. Jde zejména
o bordovou, červenofialovou či sytou kar-
mínovou. Návrháři se je snaží do kolekcí
zapracovat tak, aby co nejlépe vynikly. Vi-
díme dlouhé červené kabáty, sety ve stej-
ném barevném odstínu ale také harmo-
nickou kombinaci několika tónů, které mo-
hou vytvářet gradaci. Všimnout si může-
me také stále přetrvávajícího trendu
růžové, která však na podzim přechází
z jemných pastelových variant do sytěj-
ších tónů.
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Foto: Vogue.com a archiv firem

Anerkjendt

Dunhill

JUMPSUITS

Pánský overal jako jednoduchý,
a přesto výstřední kousek se
objevuje napříč kolekcemi nej-
různějších značek. Základem je
volný, lehce pytlovitý střih. Nej-
oblíbenější je denimové prove-
dení, které evokuje pracovní
oděv. Vedle lehce vyšisované
modré bude módní také černá.
Objevují se také více uhlazené
varianty například z gabardénu.
Nechybějí detaily v podobě kon-
trastního prošívání či využitý vý-
razných zdrhovadel.
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Rhm Praha – Nejvíce trendy stři-
hem nadcházející sezony budou
mokasíny, které zaujaly stabilní
místo jak v dámských, tak v pán-
ských kolekcích. Na podzim pro-
chází obměnou a vzniká tak obuv
vhodná do podzimního, přechodné-
ho počasí. Také u ostatních střihů
návrháři stále častěji hledí na
praktickou stránku a doplňují tak
obuv nejen funkčními materiály, ale
také speciálně upravené střihy
a dodatečnou oporu chodidlu.

Trendy obuvi pro podzim 2022

FUNKČNOST SE STÁVÁ
NEJVĚTŠÍM TRENDEM

DÁMSKÁ OBUV
Návrháři v podzimních kolekcích skloubili estetickou a praktickou stránku, která perfektně odpovídá potřebám podzimního
botníku. Z hlediska střihů se setkáváme jak s klasickou kotníkovou obuví, tak s modernějšími variantami mokasín či balerín.
Návrháři se zároveň snaží propojit eleganci a pohodlí, kde se jako kompromisy představují mini jehlové i blokové podpatky. 
Ty opticky zeštíhlují postavu a jsou vhodnou volbou na různé příležitosti od práce v kanceláři až po události s dresscodem. 
Z hlediska barevnosti se návrháři drží neutrální černé, bílé a béžové. Světlejší tóny aplikují nejen na svršky, ale stále častěji
také na podešve. Podzimní kolekce návrháři osvěžují hřejivými tóny růžové, metalickými či lesklými povrchovými úpravami
a výraznými zvířecími motivy.

Verbenas

RAINBOOTS

Podzimní outfity doplní moderně řešené holínky. V kolek-
cích módních značek se objevují holínky v různých prove-
deních vedle klasických délek do půlky lýtek uvidíme také
protáhlé délky sahající ke kolenům. Výjimkou nejsou ani
kotníkové holínky, které v mnoha případech svým prove-
dením evokují takzvané bikerboots. Trendy bude přede-
vším matný povrch, který zvlášť dobře
vynikne v kombinaci s černou, antra-
citovou šedou a vojenskou zelenou.

Scotch & Soda

Gant
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Tamaris

Wonders

Jeannot

HIGH PLATFORMS
& FLATFORMS

Podzimní kolekce se opět inspirovali v tendencích minulé-
ho století. Z módy 70. a 90. let si propůjčují vysoké plat-
formy a flatformy. Ty tak doplňují nejen boty na vysokých
podpatcích, ale také například sneakery. Zvlášť s oblibou
jsou kombinovány elegantní mokasínové svršky, který díky
vysoké, často masivně členité podešvi získávají nový
vzhled. Návrháři většinou ponechávají podešev v podob-
ném tónu, jako je zbytek obuvi. Snaží se vyhnout výra-
zným kontrastům, které by mohly působit příliš rušivě
a celkový efekt by zanikl.

Tamaris
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FUCHSIA PINK

Velmi trendy barvou bude růžová. Ačkoliv se v kolekcích
objevuje ve světlejších i zářivějších odstínech, návrháři si
nejvíce oblíbili tóny fuchsiové. Růžová velmi dobře vynikne
s klasickými, minimalisticky laděnými střihy, díky čemuž
není pozornost odvedena od barevnosti. Zejména ele-
gantnější střihy jako mokasíny a baleríny jsou ponechány
pouze v jednom tónu, u sneakerů, které jsou zhotoveny
z většího množství střihových dílů návrháři naopak kombi-
nují celou škálu růžových odstínů.

PÁNSKÁ OBUV
Elegantní neformální vzhled je základem podzimních obuvnických kolekcí. Ležérnost nepředstavují jen sneakery, ale také kotní-
ková obuv či nenuceně působící mokasíny. Návrháři kladou velký důraz na detail, oblíbené jsou kontrastně barevné prvky
u šněrování či v oblasti paty. I nadále je v kolekcích velmi trendy kombinování prvků z různých typů obuvi. V podzimních kolek-
cích se osvědčily sneakery ve stylu trekkingové obuvi či kombinace mokasín a loaferů s kotníkovou obuví.Oblíbené jsou bílé či
světlé podešve, které mají jistý sportovní nádech. Doplněny jsou často barevným pásem, který opticky odděluje podešev od
svršku obuvi. Některé značky se v rámci udržitelnosti přiklánějí k podešvím, které jsou zhotoveny například z částečně recy-
klovaného polyuretanu.

Ichi
Alma en Pena

QUILTING

Výrazným motivem podzimních kolekcí je prošívání. Se-
tkáváme se s decentnější, plošší variantou, zvlášť trendy
však bude prošívání výrazně vyplněných, měkkých textilií.
Módní značky tak nabízejí robustnější působící kotníkovou
a holeňovou obuv. Nejčastěji můžeme vidět vodorovné
prošívání, které evokuje zimní lyžařské bundy. Někteří ná-
vrháři však volí také překřížené prošívání či abstraktní
vzory. Nejlépe vyzní prošívání v kombinaci se základní ba-
revnou paletou, jako je bílá a černá, setkáváme se také
s metalickými povrchovými úpravami, které obuvi dodá -
vají větší plastičnost díky hře s leskem 
a stínem.

Tamaris

Gant

Deimille

TamarisScotch 
& Soda

Blend He
Camel
Active

Gant
Sorel
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Gant

Sorel

Scotch 
& Soda

GREEN AS A COLOR 
OF THE SEASON

V podzimních kolekcích mají velké zastoupení tlumenější
tóny zelené. Návrháři pracují jak se šedozeleným odstí-
nem xanadu, tak s pastelovou olivovou či khaki zelenou.
Zelené odstíny aplikují zejména na vyšší kotníkovou obuv
inspirovanou vojenskými uniformami. Často se objevují
také na sneakerech, které v podzimních kolekcích pro-
chází výrazným zjednodušením, kdy návrháři ubírají z vel-
kého množství nadbytečných střihových dílů a slučují je
dohromady. Obuv tak působí více kompaktně a dává ne-
rušeně vyniknout zeleným plochám.
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WINTER MOCCASINS

Mokasíny se stávají oblíbeným střihem a návrháři je tak
díky drobným obměnám přenášejí také do podzimních ko-
lekcí. Základem je volba hrubší usně, kterou vidíme jak
v hladkém, tak velurovém provedení. Návrháři často volí
zvýšené střihy sahající těsně ke kotníkům a doplňují je
o praktické šněrování. Výjimkou není ani propojování se
zcela odlišnými střihy a prvky. Návrháři často přejímají
elastické vsadky z chelsea boots či zateplené a prošívané
výztuže kotníků z outdoorové obuvi.
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Zřejmě nejvíce nápadný je jistý návrat
k tradicím a přírodě. Atmosféra chalupy
a inspirace venkovem se promítá jak
v holčičích, tak v chlapeckých kolekcích.
Oblíbené jsou nadčasové kousky, jako
jsou kalhoty s laclem, výrazně strukturo-
vané měkké svetry a flísové bundy. Návr-

háři se navracejí
zejména

k základním vzorům, jako jsou kostky či
pruhy. Velmi oblíbené jsou však také mo-
tivy domácích zvířat, dinosaury a drobný
hmyz tak střídají kočičky a pejsci. Tyto
náměty se v kolekcích objevují buď soli-
térně umístěné nebo v podobě celoploš-
ného potisku. U větších dětí budou tren-
dy nejrůznější nápisy a loga. Značky se
snaží nabídnout co největší kvalitu, která

kráčí ruku v ruce s šetrností jak
k pokožce, tak k životnímu pro-
středí. Základem jsou přírodní
textilie, které jsou často označe-
ny certifikacemi GOTS. 
U dívčích kolekcí si můžeme pov-
šimnout zejména dvou hlavních

barevných proudů. První odhaluje tem-
nou, avšak sytou barevnou paletu, které
dominuje bordová, khaki zelená a tmavě
modré odstíny. Návrháři se pak tyto tóny
snaží propojovat s decentními zlatými od-
lesky, popřípadě volí flitrové dekorativní
detaily. Protipólem je pozitivně laděná,
světlá barevná paleta, která představuje
až magické, pudrové tóny. 
Chlapecká móda je uvolněná a velmi le-
žérní. Střihy jsou vzdušné a zejména
u větších chlapců je cítit silná inspirace
streetwearem. Trendy budou volné košilo-
vé bundy, oversized mikiny i teplákové
soupravy. I nadále bude cítit také vliv uni-
verzitní módy, všimnout si můžeme zejmé-
na sportovně střižených bomber bund.
Barevnost je v chlapeckých kolekcích
světlejší a působí trochu chladně. Převlá-
dají různé tóny modré, od světlé až po
elektrizující odstín indigo. Dále bude tren-
dy odstín xanadu a různé odstíny šedé
a zelené.

Trendy dětské módy pro podzim a zimu 2022/23

POHODLÍ 
PODPORUJÍCÍ DĚTSKOST

Kids Only

Name It

14

rhm Praha – Podzimní a zimní móda přináší kolekce, kde je perfektně vyvážena es-
tetika a komfort a ani jedno nedominuje na úkor druhého. Volné, flexibilní střihy
v kombinaci s přírodními materiály poskytují komfort v průběhu celého dne. Důležité
je, aby byly kousky prodyšné a zároveň dobře regulovaly teplo.Barevná nabídka je
velmi široká, uplatňují se jak tlumené přírodní odstíny, tak výrazné, světlejší tóny.

Blue Seven

LITTLE URBANIST

Pozornosti neunikne městská móda,
která čerpá z trendů streetwearu
a módy dospělých. Základem jsou
volné, oversized střihy, denim v nej-
různějších barevných provedeních
a nenucený styling. Stejně jako
u kolekcí pro dospělé, tak i u těch
dětských vidíme vliv módy 90.
let, který se odráží nejen v silue-
tách, ale také v barevnosti a ve
volbě módních doplňků. Kolek-
ce jsou plné kostkovaných košil
a košilových bund, velmi často
je vidíme v kombinaci s baggy
džíny či cargo kalhotami.

Name It
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Foto: Vogue.com a archiv firem

MAGICAL MISTERY 

Podzim a zimu ovládne jistá magická, až tajemná nálada. Ba-
revná paleta je nesmírně příjemná a na pohled hřejivá. Uplat-
ňují se odstíny bordové, spolu se starorůžovou a jemnou fialo-
vou, trendy je také sytá hořčicově žlutá. Doplněny jsou zlatavý-

mi akcenty, které se uplatňují nejen na drobných detailech
a vzorech, ale také na celých plochách. Z kolekcí sála jistý ret-

ro nádech, který nostalgicky odkazuje na 18. a 19. století. 
To vidíme nejen ve zvolených vzorech, ale také u materiálů.

Drobné florální motivy vidíme jak v podobě potisku, tak jako vý-
šivky na jemném tylu.

GREEN IS THE NEW BLACK 

Na popularitě nabírá jistý rustikální, až trochu surový vzhled
a spolu s ním přírodní materiály. Doprovázeny jsou tlumenou
barevnou paletou, které dominují odstíny béžové, hnědé, pu-
drová růžová i chladnější šedo zelené tóny. Z hlediska vzorů si
návrháři oblíbili drobné gingham kostky a decentní florální moti-
vy. Jistý pocit surovosti dodávají oděvům například nahrubo za-
čištěné okraje textilií a jemně texturované textilie. Ačkoliv jde
spíše o letní materiál, v kolekcích se často objevují mušelínové
bundy či komplety. Dále jsou oblíbené žebrované úplety a jem-
né pleteniny s nápadnou texturou.

OcraI Name It

Aster & Oak Untouched World

Blue Seven

Blue Seven Name It

RAINBOW KIDS

Dětská móda bude v nadcházející sezoně ne-
smírně pestrá. Podzimní a zimní kolekce pro-
září pastelové barvy a motivy duhy. Proti so-
bě stojí jednobarevné plochy, které návrhá-

ři kontrastně kombinují mezi sebou. Čas-
to propojují pastelové tóny se sytějšími
odstíny. Dále pak návrháři s oblibou
aplikují motivy duhy doprovázené nápi-
sy či výrazně barevné pruhy. Velmi

hravě působí také batikované kom-
plety či potisky v podobě jedno-

rožců či drobných kytiček.

Name It
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Trendy dětské obuvi pro podzim a zimu 2022/23

INSPIRACE OD KOLEKCÍ
PRO DOSPĚLÉ

Ocra

16

Sneakery se stávají celoroční obuví. Návr-
háři se je proto snaží střihově uzpůsobit
tak, aby byly vhodné do chladnějšího po-

časí. Klasické
nízké střihy

jsou tak vyvý-
šeny až ke
kotníkům,
aby mě-
ly lepší

termoregulační schopnosti a zároveň
poskytly dostatečnou stabilitu na kluz-
kém povrchu. Z hlediska střihů má v ko-
lekcích největší zastoupení kotníková
obuv, která se objevuje v nejrůznějších
provedeních. Zejména v dívčích kolek-
cích si můžeme povšimnout velké inspi-
race kovbojskou obuví, která se promítá
jak na siluetách, tak na detailech v podo-

bě aplikace dekorovaných stři-
hových dílů. V chlapeckých ko-
lekcích návrháři často pracují
s mokasínovým střihem a kom-

binují ho dohromady například
se střihem chukka. 

Oblíbená je aplikace beránčí vlny či jem-
nějších kožešin a usní s delším vlasem,
které už nezdobí pouze podšívku, či oblas-
ti kotníků, ale jsou aplikovány také napří-
klad na jazyk obuvi či na celý svršek.
Drobné dezény a lícové kresby na usni do-
dávají obuvi přirozený vzhled, návrháři je
s oblibou kombinují s hladkou usní či lesk-
lými povrchovými úpravami, aby docílili
hravého, avšak nenuceného kontrastu.
Stále více značek pracuje s funkčními tex-
tiliemi, které aplikují nejen na sportovnější
střihy, ale také na elegantnější modely.
Právě v kombinaci s hladkou či velurovou
usní tak vzniká univerzální obuv, která je
vhodná na nejrůznější příležitosti.
V kolekcích převládají neutrální a přírodní
barvy, ze kterých nejvíce dominuje černá,
hnědá, ale také béžová či krémová. Návr-
háři volí všechny komponenty tak, aby ne-
byl výsledný efekt příliš rušivý. Uplatňují se
metalické detaily, decentní zvířecí vzory
i prošívání kontrastní nití.

rhm Praha – Dětské obuvnické trendy kráčí ruku v ruce s těmi dospěláckými
a přejímají z nich hlavní tendence a nejvýraznější prvky. Inspirace obuví pro dospě-
lé se netýká jen volby střihů, ale také barev či drobných detailů. Obecně jsou obuv-
nické kolekce pro podzim a zimu velmi svěží a dochází u nich k výraznému prosvět-
lení. Návrháři často kombinují usně s kontrastními povrchovými úpravami, aby zvý-
raznily střihové konstrukce.

SHINE BRIGHT LIKE A STAR

Kolekce obuvi pro děti jsou pestrá jak z hlediska využitých mate -
riálů, tak ze strany potisku. Návrháři aplikují na obuv usně s vy-
sokým leskem a třpytem. Nechybí jemnější metalické odlesky
ani výrazné holografické efekty. Nápadné povrchové úpravy ná-
vrháři často aplikují jak na celou obuv, tak na jednotlivé střiho-
vé díly. Často navíc propojují různé typy povrchových úprav
v rámci jedné obuvi. Povšimnout si můžeme také vzorů, jako

jsou hvězdičky, které na matném podkladu dostávají výraz-
né, leskle provedení.

Froddo

Froddo

Ollies

Shoesme
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Foto: veletrh GDS Düsseldorf © Messe Düsseldorf a archiv firem

LIGHT 
COLOR PALET

Na dětské podzimní a zimní obuvi se uplatňují světlejší tóny.
Vedle béžové a ecru bude trendy také světle šedá a pastelově
růžová. Návrháři ponechávají obuv buď v jednom tónu anebo

kombinují střihové díly v různých tónech. Z hlediska praktič-
nosti se návrháři drží neutrální, hladké usně, která je v chlad-
nějších měsících snadnější na údržbu. Pro ucelený vzhled volí

podešve v bílé či krémové barvě. Ty mají výrazný, masivně čle-
nitý reliéf, což zaručuje větší stabilitu při chůzi.

Clic! Ocra

SIGNIFICANT BOOTS

Výrazným zdrojem inspirace bude v nadcházející sezoně outdoorová
obuv, ze které návrháři přejímají nejen siluety, ale také drobné funkční
detaily. Všimnout si můžeme vedle speciálních koleček na utahování
také kontrastních tkaniček, které jsou často navíc vzorované. 
Druhým směrem, kterým se návrháři ubírají jsou nápadné barvy
a vzory. Barevná paleta je hřejivá a výrazná, vidíme například fialové 
či výrazné červené odstíny. Setkáváme se také se vzorováním. Oblíbe-

né jsou zvířecí, florální či abstraktní vzory, které jsou aplikovány přímo
na useň nebo také na elastické vsadky na stranách kotníků.

Bundgaard Ocra

Clic! BundgaardOcra

Froddo

Froddo

Froddo
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Brno – Pokračujeme v našem seriálu,
ve kterém představujeme návrháře
a designéry z České republiky i ze za-
hraničí. Tentokrát vám přestavujeme
obuvníka a návrháře obuvi Michaela
Horkého, který žije a tvoří v Brně pod
značkou Horký Boty. 

Jaká byla vaše cesta k profesi obuvníka
a designéra obuvi?

Do obuvnického řemesla jsem se narodil.
Moji rodiče oba pracovali jako ševci ve
Snaze Brno. Moje cesta k profesi obuvní-
ka a designéra obuvi vedla oklikou přes
textilní školu, rodiče nechtěli, abych byl
ševcem. Po úspěšném ukončení školy
jsem ale nastoupil u nich v ševcovské fir-
mě, kterou si založili. 

Čím se ve své tvorbě zabýváte?

Tvořím dámskou i pánskou obuv. Bylo to-
mu tak vždy. Dětskou obuv nezhotovuji,
protože má svá rozsáhlá specifika, přene-
chám její tvorbu raději jiným firmám. Mo-
je tvorba se tedy skládá z pánské i dám-
ské vycházkové, společenské, ale i lehké
zdravotní obuvi. Pokud má někdo fyziolo-
gické odlišnosti na noze, jsem schopen
mu vytvořit padnoucí obuv.

Komu je vaše tvorba určená?

Dámám i pánům, kteří se nespokojí s kon-
fekční obuví nebo ji z nějakého důvodu ne-
mohou nosit, například z důvodu velikosti
chodidla, specifikace nártu apod. Mými
zákazníky jsou muži i ženy od 30 let až po
vyzrálý, seniorní věk a jsou to lidé jak
z uměleckého showbusinessového pro-
středí, vedení firem, právníci apod., tak
i běžní lidé. Vážím si každého zákazníka
a zákaznice, kteří si váží řemesla a jsou
schopni jej docenit.

Co charakterizuje vaši tvorbu? 

Určitě výběr ze špičkových materiálů, dů-
myslné propracování do posledního deta-
ilu. Nebojím se návrhů a tvorby výrazných
až extravagantních modelů, snažím se
každé botě, již tvořím, dát kus sebe. Lze
říct, že tvořím obuv s duší. 

S jakým materiálem pracujete nejčas-
těji? 

Ve velkém rozsahu a s potěšením pracuji
s dobře zpracovanou crust kůží – hovězi-
nou. Nikdy bych nepoužil koženku, je to
materiál, z něhož by se dle mého názoru
obuv vytvářet neměla, protože syntetika
není vhodný materiál pro nohu.

Který váš model byl nejvíce pracný? 

Největší výzvou jsou vždy zakázky, které se
skládají s více barevných dílců, protože
dílce je nutné vyvzorovat, aby vše do sebe
zapadlo, a následně nastupuje barvení
požadovaných odstínů. 

Kde získáváte inspiraci pro svou tvorbu? 

Inspiruje mě sám zákazník či zákaznice
svými představami a přáními a svou osob-
ností, všechny tyto faktory promítám do
obuvi. Inspiraci hledám také na nejrůzněj-
ších sociálních sítích. 

Co vás na vaší práci nejvíce baví a co po-
važujete na své práci za náročné?

Baví mě celý proces výroby obuvi, od ko-
munikace se zákazníkem či zákaznicí,
přes navrhování obuvi, kresbu přes prů-
běh procesu až po finišování, mezi které
lze zařadit dobarvování a zažehlování. Při
dokončování obuvi je potřeba, aby byl člo-
věk velmi šikovný, protože jinak přijde je-
ho práce vniveč. Dokončovací činnosti
jsou tedy i o jakési zručnosti obuvníka.
Náročné je i upravit kopyto tak, aby na-
prosto padlo zákazníkovi, každá noha má
svá specifika. Proces od myšlenky po re-
alizaci obuv je někdy náročnější, než se
zdá a poměrně dlouhý, zahrnuje spoustu
úkonů. 

Představujeme designéry

MICHAEL HORKÝ

Foto: Zdeňka Hanáková Foto: archiv M. Horkého

Foto: Zdeňka Hanáková
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Když za vámi přijdou zákazníci, mají jas-
nou představu, co chtějí, nebo čekají ná-
vrh od vás? 

Záleží na daném člověku, někdy ode mě
čekají návrh a nákres, jindy to nechají na
mě. Zákazníci a zákaznice mají obvykle
představu, co nechtějí, proto s nimi hod-
ně komunikuji, abych zjistil jejich přání.
Příležitostně dochází k situaci, kdy muž
přivede svoji partnerku a chce ji obdaro-
vat mými službami jako překvapení. Čas-
těji ale chodí muži i ženy sami. 

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky? 

Na svém webu www.horkyboty.cz, ve své
dílně, na sociálních sítích, ale i offline ak-
cích. Nedávno jsem se účastnil veletrhu
4Men Expo v Praze, což se mi líbilo a již
nyní přemýšlím nad účastí na další edici.
Rád přijímám také nabídky rozhovoru od
různých médií. 

Kde prodáváte svou tvorbu? 

Ve své dílně a v e-shopu na mém webu.
Co se týká prostor mojí dílny, ještě letos
plánuji přesun dílny do jiných, více repre-
zentativních prostor, avšak nedaleko od
stávajících prostor, které se nachází rov-
něž v širším centru Brna. 

Dokážete si představit spolupráci s ma-
loobchody, průmyslovými výrobci apod.
v Česku?

Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, ale ne-
zavrhuji to. Abych souhlasil, musela by to
být ale něčím zajímavá nabídka, napří-
klad malá série pro úzkou klientelu. Co
se týká spolupráce na sériové výrobě,
tak pro mě aktuálně nepřichází v úvahu. 

Jakou dosavadní spolupráci s kým pova-
žujete za nejzajímavější? 

Každá nová zakázka je pro mě radost
a zároveň výzva, protože mým cílem je
maximální spokojenost zákazníka či zá-
kaznice. Velmi mě potěšila zakázka vytvo-
řit extravagantní obuv pro osobu ze

showbusinessu, kterou nemůžu na její
přání jmenovat. Proces této tvorby obuvi
byl vtipný a současně náročný, šlo o retro
obuv ála 70. léta na vysokém podpatku
a platformě. 

Jaké máte plány do blízké budoucnosti? 

Přesun do nových prostor, jejichž sou-
částí bude také špičkové digitální praco-
viště, včetně grafického programu us-
nadňující komunikaci mezi mnou a zákaz-
nicí i zákazníkem. Díky tomuto programu
se zákazníkům naskytnou obrovské mož-
nosti, je velmi interaktivní, což dle chara-
kteru možností, ocení zvláště ženy, kte-
rým často záleží i na těch nejmenších
detailech více než mužům. K dispozici
bude i 3D tisk. 

Jak vidíte budoucnost své tvorby? 

V utužení svojí pozice na českém trhu
a jejím dalším zlepšováním v oblasti zakáz-
kové výroby. 

Co byste chtěl vzkázat na závěr našim
čtenářům?

Pokud člověk dělá práci, kterou má rád,
nemusí si brát dovolenou. 

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Michael Horký
Obuvník a designér Michael Horký, nar.
1973 v Brně, tvoří od roku 2017 pod
značkou Horký Boty dámskou i pánskou
obuv. Obuvníka Inspiruje ho sám záka-
zník či zákaznice svými potřebami
a přáními, ale i svojí osobností. Všech-
ny tyto faktory promítá do tvorby obuvi.
Inspiraci hledá rovněž na různých soci-
álních sítích. Pod značkou Horký Boty
je možné si zakoupit nejen obuv na mí-
ru z exkluzivně zpracované kůže, ale no-
vě i udržitelnou obuv zhotovovanou
z rostlinných polymerů skládajících se
například z kaktusu, manga a dalších.
Michael vystudoval Střední průmyslo-
vou školu Zlín a Střední průmyslovou
školu textilní Liberec.
Na módním průmyslu rád fakt, že
v tomto oboru je kreativita a tvořivost
velmi vítaná, stejně jako zajímavý design
a také to, že se v tomto odvětví nabízí
neuvěřitelné možnosti při objevování no-
vých materiálů. Michaelovi na módním
průmyslu vadí zbytečný vznik nadměrné-
ho odpadu, čemuž čelí tvorbou exkluziv-
ní obuvi, která dlouho vydrží a lze ji prů-
běžně udržovat. Nově začal tvořit i udr-
žitelnou obuv z rostlinných polymerů. 
Značku Horký Boty obouvají lidé ve ve-
doucích funkcích, vlastníci firem, uměl-
ci, a další. Michael Horký aktuálně spo-
lupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve
Zlíně na testování současných a vývoji
vlastních biologicky odbouratelných
obuvnických materiálech. A to jak
vrchových (adekvátní náhrada kůže), tak
i podešví. Samozřejmě i lepidel. Uvědo-
mují si, že udržitelnost není jen v sou-
časnosti velké téma, ale důležitý postoj.
Obuv značky Horký Boty můžete zakou-
pit na jeho webu a nechat si skvost na
míru ušít v dílně obuvníka Michaela
Horkého v Brně na ulici Křenová, v bý-
valém areálu Mosilany. 

Foto: Zdeňka Hanáková

Foto: Zdeňka Hanáková
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Přicházíte z „domácího“ prostředí, tedy
akciové společnosti Veletrhy Brno. To
vám jistě pomůže v rychlé adaptaci na
novém místě... 

Na výstavišti jsem už 18 let a za tu dobu
jsem si stihl projít různými profesemi na-
příč firmou. Myslím, že to je dobře, když
si člověk vyzkouší vše, co je k účasti na ve-
letrhu potřeba. Začínal jsem na odboru
realizace, kde se chystají stánky. Prošel
jsem postupně, od těch nejmenších po
složité, a to jak na domácím výstavišti, tak
i v zahraničí. Od samostatných projektů
jsem se dostal k vedení týmu a předchozí
zkušenosti jsem tak mohl zúročit v oddě-
lení služeb, kde působím dodnes. Nicmé-
ně nyní mě čeká vedení celého projektu.
Těším se na to, je to pro mě nová výzva. 

S jakým cílem přicházíte do řízení pro-
jektu STYL a KABO? 

Veletrhy STYL a KABO jsou dobře zavede-
nými projekty, které jako asi snad jediné
fungovaly i během covidu. Letos máme už
59. ročník a příští rok budeme slavit „še-
desátku“. Myslím, že akce tohoto střihu
nikde u nás není. Chtěl bych se zaměřit
na oslovení nových firem a jejich přizvání
do projektu. Zároveň nechceme ztratit
kontakt s vystavovateli, kteří tady byli v mi-
nulosti a z různých důvodů odešli. Rád
bych se intenzivněji věnoval podpoře na-
šich vystavovatelů a jejich nákupčích. Roz-

hodně se zaměřím na posilování brandu
STYL a KABO. 

Počítáte s nějakými změnami již v srpno-
vém vydání módních veletrhů? 

Tím navážu na vaši minulou otázku. Změ-
nou jsem tedy já a kolegyňka Zuzka (smích),
která bude mít na starost servis pro vysta-
vovatele, jinak je tým stále ve stejném slo-
žení. Musím říct, že pro mě bude prioritou
kvalitní spolupráce s našimi vystavovateli.
Pro STYL a KABO je synonymem fashion
show. Proto jsme opět obnovili módní pře-
hlídky, do kterých se mohou zapojit i naši vy-
stavovatelé. Prezentace tohoto typu byly za
poslední dva roky velmi omezené, a proto
věřím, že zájem bude ze strany vystavova-
telů i obchodníků velký. Pro ně a jejich part-
nery dále chystáme během akce worksho-
py, například vizážistické okénko známého
makeupartisty Pavla Bauera nebo předná-
šky známých stylistů, a to vždy na nějaké
konkrétní téma. Věřím, že program bude
zajímavý, nechte se překvapit.

Takže chápu-li to správně, chcete vysta-
vovatelům zpříjemnit čas strávený na
veletrhu.

Naším cílem je umožnit vystavovatelům
uzavřít výhodné kontrakty, ale také si užít

zajímavé workshopy a pobavit se. Prostě,
aby se zde cítili dobře a rádi se vraceli.
Máme nový videotým, který bude připra-
vovat materiály na náš web, FB a Insta-
gram. Takže pokud projeví vystavovatel
zájem, může nás oslovit a my mu bezplat-
ně natočíme krátké video a rozhovor. Sta-
čí sledovat náš web, kde se zájemci dozví
více. A kolegové budou samozřejmě vy-
stavovatele o možnostech, které jim nabí-
zíme, informovat.

Jakou mají podle vás klasické kontraktač-
ní veletrhy STYL a KABO budoucnost? 

Myslím, že jsou obory, kde je důležité nabí-
zený produkt vidět, zjistit, z jakého materi-
álu je vyrobený a jak vypadá ve skutečnos-
ti. Když si nákupčí jde nasmlouvat celou
kolekci ať již oděvů nebo obuvi, vždy je pře-
ce důležité si to „osahat“ a mít představu,
co do svého obchodu nakupuji. Veletrh je
příležitostí, nejen získat přesnější předsta-
vu o tom, co chci, nebo potřebuji, dalším
benefitem je inspirace, kterou si díky se-
tkání s ostatními vystavovateli odnáším.
Zásadní ale je, aby byly spokojené obě
strany – jak vystavovatelé, tak nákupčí. Po-
kud budou, tak veletrh má stále smysl. 

Děkuji za rozhovor: Michal Korol
Foto: BVV

Veletrhy STYL a KABO

ZMĚNA VE VEDENÍ!
Brno – Po 18 letech dochází ke změně v čele veletrhů STYL a KABO v Brně: Odcháze-
jící ředitelku projektu Gabrielu Císařovou nahradil 1. května letošního roku nový šéf
týmu, Martin Škarka. Svět textilu & obuvi ho v této souvislosti požádal o rozhovor. 

Martin Škarka

Módní přehlídky se vrátí na STYL
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Praha – Módní průmysl se mění. Stále
více se zde prosazuje trend udržitel-
nosti, který v současné době ovlivňuje
mnoho oborů. Hlavní tendencí je pří-
klon k lokální výrobě a přijetí technolo-
gií, které nabídnou zákazníkům mož-
nost získat detailní informace o půvo-
du výrobků.

Stále více lidí začíná uvažovat nad tím, jak
a kde vzniká oblečení, které nakupují. V po-
sledních dvou letech, kdy si zákazníci začali
naplno uvědomovat, nakolik je jejich spo-
třeba závislá na levné asijské produkci, za-
číná mnoho z nich přehodnocovat své spo-
třebitelské uvažování. Začíná se hovořit
o recyklovatelné módě, znovuobjevení pro-
žívají modely spotřeby jako je krátkodobý
pronájem oděvů nebo jejich přešívání. Ze-
jména nastupující generace spotřebitelů
chtějí vědět, kdo jejich oblečení šije, jakého
původu je použitý materiál, v jakých pod-
mínkách se výrobky zhotovují a jaký je do-
pad výroby, zejména na svět a klima. Po-
máhají v tom i nové technologie.
„Tlak na udržitelnost v módním průmyslu
vede výrobce k tomu, aby uváděli, jak eko-
logická a etická je jejich výroba. Problém
je v tom, jak důvěryhodné jsou proklama-
ce založené na nejednotných principech.
Studie Evropské komise zjistila, že téměř
50 % takových tvrzení společností je kla-
mavých a neposkytují spotřebitelům do-
statečné informace. Proto se společnost
Accenture rozhodla navrhnout index udr-
žitelnosti dopadu módy, který se zaměřu-
je na transparentní komunikaci informací
o udržitelnosti s maloobchodníky i záka-

zníky, a to v reálném čase,“ říká Karel Ko-
toun, odborník v otázkách udržitelnosti ze
společnosti Accenture.

Rychlá móda jak etalon plýtvání
V průběhu posledních desetiletí se oděvní
průmysl stal průkopníkem trendu tzv.
rychlé módy. Oblečení se vyrábí ve velkém
množství, dopředu se počítá s tím, že bu-
de používáno jen velmi krátkodobě, če-
muž odpovídá i kvalita materiálů a ušití.
Nižší kvalita i cena povzbuzuje lidi k rych-
lejšímu vyhazování.
Módní průmysl je také považovaný za dru-
hého největšího znečišťovatele po rop-
ném průmyslu. Odhaduje se, že je zodpo-
vědný za 10 % všech emisí skleníkových
plynů. Jeho produkce se spoléhá přede-
vším na neobnovitelné zdroje, včetně ropy
k výrobě syntetických vláken, hnojiv a pes-
ticidů pro pěstování bavlny a chemikálií
používaných při výrobě hotových výrobků –
jejich barvení, impregnaci, ošetření pro
dlouhou přepravu. Tento průmysl navíc
spotřebuje kolem 93 miliard m3 vody roč-
ně, například na výrobu jedné bavlněné
košile je potřeba 2 700 litrů vody.

Cesty k udržitelné módě
V posledních letech se v mnoha oborech
začínáme vážně věnovat problému udrži-
telnosti. To je v módním průmyslu, který
stojí na rychlém střídání trendů, trochu
protimluv. Udržitelná móda je pokusem
o vytvoření takového systému, který za-
brání plýtvání surovinami i zneužívání lev-
né práce. Zahrnuje postupné vyřazování
znečišťujících látek, jako jsou plastová mi-
krovlákna, a zajištění dostatečné kvality

oděvů, tkanin a vláken, aby nedocházelo
k jejich rychlému opotřebení, případně
mohly být znovu použité nebo recyklova-
né. Jedním z důležitých aspektů udržitel-
nosti je i akcent na lokální produkci, aby
oblečení v procesu od získání materiálu
po finální výrobu necestovalo několikrát
přes půl světa.
„Udržitelná móda předpokládá zavádění
takových principů, aby oblečení vydrželo
déle a bylo více využíváno – především
tím, že bude kvalitnější a odolnější. Jde
o trend, který rádi podporujeme, proto
vyrábíme z kvalitních, hlavně přírodních
materiálů. Šijeme výhradně v České re-
publice a velmi dbáme na kvalitu provede-
ní i užitné vlastnosti námi vyrobeného ob-
lečení,“ říká Ruslan Skopal, spolumajitel
české značky spodního prádla Styx a do-
dává: „U našeho spodního prádla si zaklá-
dáme na vysoké kvalitě – od samotného
materiálu, jeho potisku, přes gumu, až
po pečlivý výběr nití. Výrobu zajišťují zku-
šené švadleny v několika dílnách v Če-
chách a na Moravě, každý vyrobený kus
navíc projde dvojitou ruční kontrolou, kte-
rá garantuje 100% kvalitu toho, co jde
do prodeje.“
„Udržitelnost je celospolečenské téma,
které také silně vnímáme. Díky našemu
programu Nulového odpadu bereme tuto
otázku velmi vážně. Nejen že máme kolek-
ci eko kabelek, ale také tři kolekce eko pe-
něženek, které jsou vyrobeny z recyklova-
ného oxfordu, drti z plastových lahví. Sa-
mozřejmostí je i balení pro všechny naše
produkty, kde také používáme recyklované
materiály,“ říká spoluzakladatel české
módní značky Vuch, Martin Kůs.

Udržitelnost se prosazuje v módním průmyslu 

TRENDEM JE PŘÍKLON
K LOKÁLNÍ VÝROBĚ
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Jak vypadal vývoj vašeho podnikání do-
dnes? 

Mám 19leté zkušenosti z obchodu s dět-
ským zbožím. S přítelem jsme s tímto sor-
timentem začínali podnikat v roce 2002
a v roce 2013 se naše cesty rozešly. V ro-
ce 2014 jsem si otevřela svůj vlastní ob-
chod se stejným zaměřením, tedy prodej
nového zboží, ale i bazarové oblečení s ko-
misním prodejem. V začátcích mého vlast-
ního podnikání v nabídce sortimentu pře-
važovalo bazarové zboží a pouze okrajově
jsem nabízela nové zboží. Postupně jsem
ale začala zjišťovat, že bazarového zboží
není dostatek a poptávka zákazníků nás

přiměla začít nabízet nové zboží. Pomalu
jsem sortiment zboží rozšiřovala a dělám
to dodnes. 
Naše prodejna se rozkládá na 120 m2.
V tom je zahrnuto 90 m2 prodejní plochy.
Prostory máme pronajaté, od začátku
mého vlastního podnikání jsme ve stej-
ných prostorách. Zaměstnávám jednoho
zaměstnance a mám jednu brigádnici. 
Vidím výhodu provozovat prodejny v tom,
že jsem vyučená prodavačka, tedy kon-
takt se zákazníkem je mi velmi blízký a při-
rozený. Jelikož jsem babičkou pěti dětí
různého věku a pohlaví, mám velký pře-
hled a osobní zkušenosti (z pohledu záka-
zníka) se současnou dětskou módou. Zá-

kazníci si mohou zboží na naší prodejně
osahat, a pokud mají dítko s sebou, což je
ideální, hned na místě vyzkoušet. Pokud
ratolest s sebou nemají, dokážeme jim
poradit. Vzhledem k tomu, že máme hod-
ně stálých zákazníků, doporučujeme na
příští nákup vzít na poměření vlastní oble-
čení u nás zakoupené. 

Kdo jsou vaši zákazníci? 

Převážně k nám chodí ženy, ale někdy
i muži. Chodí k nám nakupovat ženy nej-
různějšího věku a v různém životním obdo-
bí. Některé naše zákaznice jsou těhotné
a shánějí výbavičku pro svoje očekávané
miminko, další jsou babičky, jež hledají
oděvy pro svá vnoučata. Muži k nám cho-
dí nakupovat až když jsou jejich děti větší
nebo jsou to tatínci samoživitelé. Pro vět-
ší děti tatínci nakupují také bazarové věci,
které nabízíme a to kola, koloběžky, koleč-
kové brusle, lyže, lyžáky, helmy aj. Těší
nás nákupy i několika dědečků, již jsou
stálí zákazníci. Vypomáhají mladým rodi-
nám pomocí vybavení oblečením dětí. 
Někteří zákazníci k nám přicházejí vybavit
dětský šatník do školky či školy, nakoupit
oblečení na doma i dětské noční prádlo.
Dále buď na začínající sezonu, anebo na
určitou příležitost jako třeba v létě tábory,
školy v přírodě, ozdravovny a v zimě na ly-
žařský výcvik, na jarní prázdniny, pobyt na
horách. Zákazníci se u nás mění asi jako
v každém obchodě, u nás většinou z důvo-
du, když dorostou děti do větších velikos-
tí. Vedeme oblečení pouze v dětských ve-
likostech, kdy maximální je číslo 176, a to
jak pro děvčata, tak i pro chlapce. 

Jaké zboží u vás zákazníci naleznou? 

Převážně dětské oblečení, pro děvčata
i chlapce od velikosti 86 do velikosti 176,
a to jak nové, tak bazarové. V našem sor-
timentu máme oblečení jako mikiny, legíny,
bundy, trika, kalhoty, noční prádlo, spodní
prádlo, obuv. V sortimentu nového obleče-
ní nabízíme také české značky Fantom,
Unuo, Esito. Dále prodáváme také kolo-
běžky apod., ale to je jen bazarové zboží. 

Ve kterém ročním období prodáváte nej-
více zboží? 

Největší množství zboží prodáváme před
začínající sezonou, po zimě, na začátku ja-

Obchod s dětskou módou Smajlík, Hradec Králové 

ZA VYŠŠÍ KVALITU 
SI ZÁKAZNÍK 
MUSÍ PŘIPLATIT
Hradec Králové – „Zákazníci se u nás mění asi jako v každém obchodě, v našem
případě je to většinou z důvodu, když dorostou děti do větších velikostí, které
u nás již nejsou k dispozici,“ říká Ivana Vohralíková (55), majitelka kamenné pro-
dejny Smajlík, v níž nabízí také bazarové zboží. Tento obchod se nachází v Hradci
Králové. Paní Vohralíková provozuje také internetový obchod. Svět textilu & obuvi
jí požádal o rozhovor.

Ivana Vohralíková
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ra a na podzim a před začátkem zimy. Me-
zi slabé měsíce, kdy prodeje zboží nejsou
příliš vysoké, se řadí leden a únor, v létě
potom červenec a polovina srpna, později
už zákazníci sháněkí oblečení pro své děti
do školy a školky.

Jaké vztahy máte s dodavateli? Existuje
nějaké konkrétní zboží, které se vám ne-
daří sehnat a zákazníci by ho ocenili? 

Vztahy s dodavateli mám velice dobré,
z čehož mám radost. Nedaří se mi se-
hnat větší množství oblečení na velmi hu-
bené děti. Kvalita zboží se za léta mého
podnikání určitě zlepšila, ale za skvělou
kvalitu si také zákazník musí adekvátně
připlatit.

Jak často měníte vzhled výlohy?

Vzhled výlohy měníme vždy před nastupu-
jící sezonou a v případě, že nějaké zboží,
které bylo ve výloze umístěno, prodáme.

Jak přistupujete k propagaci?

Převážně se prezentujeme online způso-
by. Máme skupinu a firemní stránku na
sociální síti Facebook, využíváme reklamu
na Seznam.cz, Google i Firmy.cz.

Čím se odlišujete od konkurence?

Vím, že se v našem městě otevřel nový kon-
kurenční obchod, s majitelem se neznám
a pouze z doslechu vím, že změnil nabídku

sortimentu a prodává převážně kočárky. Za
konkurenční firmy lze považovat obchodní
řetězce a jejich nízké ceny. U nás ale zákaz-
níci zažijí osobnější, prozákaznický přístup. 

Jak vnímáte situaci ve vašem odvětví od
doby vašeho začátku podnikání dodnes? 

Velmi výrazně se zvýšila náročnost záka-
zníků. 

Co vás nejvíce baví na vaší práci a co je
na ní nejnáročnější?

Nejvíce mě baví nákup nového zboží a pak
jeho nabízení zákaznicím a zákazníkům.
Nejnáročnější je provoz e-shopu, zvláště
kapacitně. 

Díky čemu si myslíte, že jste se doposud
úspěšně udrželi na trhu a jaké máte plá-
ny do budoucnosti?

Myslím, že na trhu jsme se udrželi díky
zprovoznění e-shopu před začátkem doby
kovidové. Internetový obchod máme v pro-
vozu zhruba rok a půl a je na něm stále
opravdu stále co vylepšovat. Sortiment vý-
robků průběžně rozšiřujeme, chceme na-
šim zákazníkům ušetřit drahocenný čas
a dopřát možnost, aby měli možnost oblék-
nout své dítko na jednom místě. Doba si žá-
dá své a my se přizpůsobujeme, i když jsme
poměrně malý obchod. Zákazník si u nás
může vybrat zboží v e-shopu z pohodlí do-
mova a přijít jej vyzkoušet se svojí ratolestí.

Máte tip, doporučení či vzkaz pro naše
čtenáře na závěr? 

Nabízejte svým zákazníkům kvalitní zboží
za rozumné ceny. 

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv Ivany Vohralíkové
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Jaké cesty vás dovedly do textilní branže?

Jak to v životě bývá, byla za tím náhoda.
V tomto případě šťastná. Vnímal jsem, že
potřebuji změnu, po letech jsem chtěl
opustit vedoucí pozici ve velké mezinárod-
ní korporaci a jít do zajímavé české firmy.
A tou byl shodou okolností RETEX, kde
jsem uspěl ve výběrovém řízení. Změna
to pro mě byla zásadní. Vstoupil jsem to-
tiž do odvětví, které jsem neznal. Překva-
pilo mě a vlastně dodnes překvapuje, jak

jsou textilní materiály na bázi syntetických
a přírodních vláken zajímavé a jak pod-
statnou roli hrají pro řadu dalších prů-
myslových odvětví. I proto mne práce
v textilním průmyslu inspiruje a naplňuje. 

Co pro vás bylo zpočátku nejtěžší? 

Je to pět let, kdy jsem se stal ředitelem
RETEXu. Zásadním úkolem pro mne od
počátku bylo přesvědčit lidi ve firmě, že
RETEX musí projít výraznou proměnou.

Jakou? Aby se z něj, jako dodavatele
především pro oblast auto průmyslu, sta-
la společnost, jež zasahuje do řady dal-
ších odvětví. A to se daří. Podíl automobi-
lového průmyslu v našem výrobním port-
foliu, který ještě nedávno představoval
80 %, se víceméně vyrovnal s tím, co do-
dáváme jinam. Během proměny firmy se-
hrál zásadní roli i její majitel, který měl
pro změny pochopení a podporoval je. 

Kde všude se můžeme s výrobky vaší fir-
my setkat? 

RETEX dosáhl loni tržeb ve výši necelých
700 milionů korun, obrat byl rekordní –
meziročně vyšší o 80 milionů, firma je zi-
sková. Máme téměř 250 zaměstnanců
a jsme tak největším zaměstnavatelem
v regionu. Kromě textilií v automobilech
najdete naše výrobky ve stavebnictví,
v oblasti tepelných a akustických izolací,
jež vyrábíme pro vlaky, autobusy či tram-
vaje i pro bílou techniku, tedy pračky, myč-
ky či sušičky. Daří se i našim materiálům
pro zelené střechy. A nově se zaměřuje-
me i na obuvnictví, nábytkářství, zdravot-
nictví či obranný průmysl. Velký důraz kla-
deme na výzkum a vývoj. Ten probíhá spo-
lečně s univerzitami a výzkumnými praco-
višti. Výrobní závody v zahraničí zatím
nemáme. 

Vyrábíte pro automobilový průmysl již ví-
ce než 25 let. V poslední době jsme
svědky snižování výroby automobilů. Jak
se pro projevuje ve vašem podnikání? 

Jak jsem zmínil, podíl automotive na na-
šich tržbách je zhruba poloviční. Zatímco
dříve jsme v této oblasti dodávali výrobky
jednomu koncernu, nyní naše textilie ode-
bírá množství automobilek. Jsou jak v té
nejmasovější autoprodukci, tak i u nej-
prestižnějších značek. A nově je také na-
jdete v elektromobilech u výrobců, které
se na jejich produkci soustředí. Je však
třeba přiznat, že situace v automobilovém
průmyslu není stabilní. Chybí některé díly,
jako například čipy, výrazně zdražují surovi-
ny a ještě více energie. A autoprůmysl je
na všechny tyto věci náročné odvětví. Za-
čalo to už během covidové pandemie, ale
válka na Ukrajině se promítá do cen ener-
gií a surovin ještě více. A do toho přichází
i důraz na „zezelenání“ odvětví a elektro-
mobilitu jako takovou. V RETEXu se toho
neobáváme. Naprostá většina našich vý-
robků je totiž z recyklovaného materiálu,
a tak jsou vhodné i do vozů, které budou
v souladu s principy cirkulární ekonomiky.
Velkou výhodou pro RETEX také je, že na-
bízíme naše výrobky zákazníkům z mnoha

Osobnost roku 2021

ROBERT ŠIMEK
Moravský Krumlov – Odborný časopis Svět textilu & obuvi již
tradičně předává svoji prestižní cenu Osobnost roku za uply-
nulý rok. Ty ceny jsou vlastně dvě: Jedna pro osobnost roku
z oblasti textilního a oděvního průmyslu, druhá z oblasti obuv-
nické a kožedělné branže. Cena, kterou redakce Světa textilu
& obuvi uděluje ve spolupráci s Asociací textilního, oděvního

a kožedělného průmyslu (ATOK), Čes kou obuvnickou a kožedělnou asociací (ČO-
KA) a společností Veletrhy Brno a.s. je oceněním dlouhodobé činnosti konkrétní
osobnosti, jejího přínosu pro danou branži. Titul Osobnost roku za rok 2021
v textilní a oděvní branži získal pan Robert Šimek (50), ředitel technologické spo-
lečnosti RETEX z Moravského Krumlova. Zároveň působí jako předseda Platfor-
my pro cirkulární ekonomiku v Asociaci textilního oděvního a kožedělného prů-
myslu ČR. Ocenění mu bylo předáno na Valné hromadě ATOK dne 23. května
v Broumově. Svět textilu & obuvi ho při této příležitosti požádal o rozhovor.

Robert Šimek
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oborů, jejichž role poroste i v nových eko-
nomických podmínkách. 

Kromě covidu a nedostatku čipů pro
automobilový průmysl se aktuálně obje-
vil další problém pro vaše podnikání: vál-
ka na Ukrajině. Jak se její důsledky pro-
jevily na vašem podnikání v Rusku? 

Vývoj války na Ukrajině, jak už zmiňuji, bu-
de mít vliv na autoprůmysl i další odvětví –
situace se bude promítat do cen energií
i surovin. Je možné, že ohledem na válku
a následný geopolitický vývoj dojde i k urči-
tě deglobalizaci – to znamená
k navrácení strategicky význam-
ných výrob z oblastí levnější prá-
ce zpět do Evropy. A to se může
týkat celých segmentů průmys-
lu – nejen tedy automotive, ale
i textilního průmyslu. RETEX
v Rusku výrobní závod nemá, je
tam naše obchodní zastoupení,
jehož aktivity jsou utlumeny. 

Co je největší brzdou podniká-
ní ve vašem oboru? 

Možná mi to nebudete věřit, ale
žádné zásadní brzdy, se kterými
bychom se nedokázali v součas-
nosti vyrovnat, nevidím. K pře-
kážkám, které se nám daří pře-

konávat, patří dlouhodobý nedostatek
kvalifikovaných pracovníků, zmíněné ros-
toucí ceny surovin a energií či nestabilní
prostředí v oblasti automotive. 

Zmínili jsme již, že jste předseda Platfor-
my pro cirkulární ekonomiku v Asociaci
textilního oděvního a kožedělného prů-
myslu ČR. Co je jeho posláním?

Pokud mluvíme o poslání cirkulární ekono-
miky, tak tím je proměna odpadu ve zdroj.
Odpad tak zde není něčím, čeho je třeba
se rychle zbavit. Takové vnímání cirkulární

ekonomiky z ní dělá příležitost i v oblasti
textilního průmyslu, rozhodně zde není
překážkou byznysu, ale je naopak příleži-
tostí. Jako hlavní úkol cirkulární ekonomi-
ky tedy vnímám to, že by měla zbrzdit či
zcela zastavit systém, ve kterém vzniká
velké množství odpadů, a ty vrátit zpět do
výroby. Pokud se podaří změnit myšlení
těch, kteří v byznysu rozhodují, tímto
směrem, pak se naplní i cíl cirkulární eko-
nomiky – tedy, že budoucím generacím
zůstanou současné zdroje. 
A právě v této oblasti – při proměně
smýšlení o tom, jak nakládat s odpady

může sehrát podstatnou roli
Platforma pro cirkulární eko-
nomiku, která vznikla v rámci
asociace ATOK. Ta totiž –
s ohledem na oběhové hospo-
dářství – propojuje tuzemské
odborníky především z textilní-
ho průmyslu, zástupce stát-
ních institucí a firmy. A má
i mezinárodní přesah, tuzem-
ské členy Platformy spojuje –
prostřednictvím členství v me-
zinárodní organizaci EURATEX
– se zahraničními výzkumníky
a lídry v této oblasti.

Děkuji za rozhovor: 
Michal Korol

Foto: archiv RETEX a.s.
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V jednom rozhovoru jste uvedl, že jasno
o svém povoláním jste měl již při studiu
na střední škole. Co vás k tomu vedlo?

Moji rodiče chtěli abych po základní škole
šel na průmyslovku. Vybral jsem „kožárnu“
(obor Výroba obuvi), protože jsem si my-
slel, že to bude jednodušší cesta než na-
příklad „strojárna“ nebo stavební průmys-
lovka. První a druhý ročník jsem se trochu
hledal, ve „třeťáku“ mě boty tzv. chytly.
Chodili jsme na praxi do fabriky (Svit), fas-
cinovalo mě jak vzniká bota. Jak složitý
proces to je a z kolika dílců je složená.
V rámci praxe jsme si mohli vyzkoušet růz-
né operace a sestavovali jsme technolo-
gické postupy výrobní předpisy. Snil jsem
o kariéře mistra na spodkové dílně.

Uvádíte rovněž, že hlavní inspirací pro
vás byl Zlín a jeho baťovská tradice.
V čem konkrétně? 

Po škole jsem nastoupil v rámci podniku
Svit na spodkovou dílnu, vyráběli jsme

tam tehdy dámskou společenskou obuv
pro export. Pochopil jsem, že ševcovina
je na jedné straně krásné řemeslo, na
straně druhé řešíte ve výrobě spoustu
problémů. O Baťu a jeho principy jsem se
začal zajímat až později. To jsem měl už
po vojně a měl za sebou tříletou zkuše-
nost coby obchodní zástupce v rámci spo-
lečnosti ProSvit Zlín. Jezdil jsem po re-
publice a prodával jsem samozřejmě bo-
ty. Pro byznys to nebyla jednoduchá doba.
Ekonomická recese v kombinaci s ruskou
krizí v roce 1998 dusila Svit a jeho dceři-
né firmy. Z pozice obchodního zástupce
jsem se přesunul do oddělení nákupu zlín-
ského velkoobchodu (TRESO – patřilo do
skupiny Svit). 
Měl jsem na starosti dětskou a sportovní
kolekci a také speciálku – obuv pro diabe-
tiky. Nakupoval jsem v tuzemsku i zahrani-
čí, začínal jsem mít přehled. Bavilo mě to
moc a mrzelo mě, že to šlo s podnikem
a celou skupinou od desíti k pěti... Měl
jsem spoustu otázek a málo odpovědí.
Tak jsem začal „hltat“ Baťu. Fascinovalo

mě, jak vybudoval podnik, jaký to byl pra-
covitý chlapík se selským rozumem a pod-
nikatelským talentem. Baťova soustava ří-
zení to je vrcholný podnikatelský počin,
kde je hlavní důraz kladen na lidi a jejich
motivaci prostřednictvím seberealizace. 

Jaká cesta vedla k založení společnosti
BENNON Group a.s.?

Byla to cesta neustálého sbírání zkuše-
ností. Poté co jsem opustil skupinu Svit
jsem pomáhal rozjíždět v rodinné firmě
Kovyst (MediStyle) obuvnickou výrobu i bu-
dovat obchodní sít. Mnohé jsem se naučil
též ve Slavičíne, v tamním Prabosu jsem
strávil téměř šest let. Sen o vlastním pod-
nikání se mně splnil v roce 2009, kdy
jsme s dalšími společníky založili Z-STYLE
(dnes BENNON Group). Z v názvu zname-
nalo zkráceně Zlín. Hrdě se hlásíme
k podnikatelskému Zlínu a odkazu Baťi.

Co pro vás bylo zpočátku nejtěžší?

Startovali jsme v období krize. Nebyl pro-
stor pro chyby a zásadní přešlapy. Z po-
čátku jsme museli všechno financovat
z vlastních zdrojů, banky byly velmi obez-
řetné. Na druhou stranu, jsme věděli
přesně co chceme a kde je díra na trhu.
Přinesli jsme na trh funkční produkt za
„rozumné“ peníze. Zákazníci nám dali
šanci a my jsme ji chytili za pačesy.

Co vše dnes v sortimentu obuvi vyrá -
bíte? 

Vyrábíme téměř 200 druhů obuvi. Pře-
vážně jde o pracovní a bezpečnostní obuv,
zaměřujeme se též na obuv pro uniformo-
vané složky či volnočasovou a trekingovou
obuv. Trekingová a volnočasová obuv patří
mezi nejprodávanější na našem e-shopu,
který jsme spustili v letošním roce. Dne-
ska nabízíme výhradně naše výrobky, ne-
boť klademe důraz na vysokou úroveň se-
rvisu a kvality směrem k zákazníkovi.
Všechny naše modely vyvíjíme ve Zlíně, vý-
robu máme částečně v Evropě a v Asii.
Aktuálně máme ve firmě 45 spolupracov-
níků.

V roce 2017 jste se kromě bezpečnos-
tí, pracovní a volnočasové obuvi pustili
i do výroby pracovního a volnočasového
oblečení. Přitom v tuzemsku je řada vý-
robců, která se specializuje na tento
sortiment. Jak zpětně hodnotíte tento
krok?

Viděli jsme prostor na trhu pro funkční
a hezké pracovní a outdoorové oblečení.

Osobnost roku 2021

ROBERT KUNORZA
Zlín – Odborný časopis Svět textilu & obuvi již tradičně
předává svoji prestižní cenu Osobnost roku za uplynulý
rok. Ty ceny jsou vlastně dvě: Jedna pro osobnost roku

z oblasti textilního a oděvního průmyslu, druhá z oblasti obuvnické a kožedělné
branže. Cena, kterou redakce Světa textilu & obuvi uděluje ve spolupráci s Asoci-
ací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, Českou obuvnickou a kožedělnou
asociací (ČOKA) a společností Veletrhy Brno a.s. je oceněním dlouhodobé činnosti
konkrétní osobnosti, jejího přínosu pro danou branži. Titul Osobnost roku za rok
2021 v obuvnické a kožedělné branži získal pan Robert Kunorza (45), ředitel zlín-
ské společnosti BENNON Group a.s. Ocenění mu bylo předáno na zasedání před-
stavenstva ČOKA 2. června v Českých Budějovicích. Svět textilu & obuvi ho při té-
to příležitosti požádal o rozhovor.

Robert Kunorza
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Měli jsme nutkání něco zkusit jenom tak
z radosti sami pro sebe. V tom čase jsme
narazili na zkušeného vývojáře. Celé se to
potkalo. Za začátku trochu panovala oba-
va, jak zákazníci přijmou rozšíření sorti-
mentu. Dopadlo to dobře a letos máme
v plánu prodat oblečení v celkové hodnotě
50 mil. Kč, což bude cca 10 % v celko-
vých tržbách.

Jak moc se změnily od roku 2009, kdy
jste založil spolu se společníky Vaši fir-
mu, podmínky na trhu?

Trh se změnil opravdu hodně. Když to
zjednoduším, tak na začátku stačilo před-
stavit pracovní boty, které byly pohodlné
a měly dobré kopyto) a rozumnou cenu.
Dneska je zákazník daleko náročnější
a konkurence se také hodně zlepšila. Tro-
chu to rozvedu. Zákazník má dneska vyso-
ké očekávání ohledně servisu. Rychlé do-
dání zboží, možnost vrácení nebo výměny
zboží a kvalitní informace k produktu se
stává standardem. IT se vyvinula za těch

13 let neskutečně rychle. To ovlivňuje –
zrychluje – vývoj a mění distribuční kanály.
Například v roce 2009 bych moc nevěřil,
že se produkty, které je potřeba dobře vy-
zkoušet (boty a oděvy) budou prodávat
v takové míře v e-shopech. Sportovní by-
znys ovlivňuje výrazně ten náš v oblastní
pracovního sektoru a outdooru. Naše ko-
lekce dnes hraje barvami tak, že deset let
zpátky by to bylo nemyslitelné. Vzpomínám
si jak mi volal jeden zákazník v roce 2012
a dával mně zpětnou vazbu k našemu teh-
dy novému modelu Bombis: „Roberte,
moc pohodlná bota, ale co ta barevnost,
nechcete to raději utlumit?“ Dnes je tento
model ( černo-žlutá výrazná kombinace) je-
den z nejprodávanějších...
Vývoj materiálů, šel také neskutečně do-
předu... Tolik lehkých, vzdušných a po-
hodlných materiálů je dneska k dispozici,
radost vyvíjet. Uživatel si „zvykl“ na tyto
materiály ve sportovní oblasti a dnes je
akceptuje též v oblasti pracovní a outdo-
orové sféry. Dovedete si představit, že
deset let zpátky by někdo chtěl pracovní

obuv z pleteného vrchu? Dneska je náš
Knitter vzhledem k nízké váze, bezešvé
technologii a praktické vzdušnosti velmi
oblíbený model.

V loňském roce jste otevřeli vlastní tes-
tovací laboratoře v centru Zlína. Co si
od nich slibujete? 

Otevření laboratoře bylo z jedním z klíčo-
vých kroků, který vede k naplňování naší
strategie. Jsme firma, která chce vyvíjet
funkční a kvalitní výrobky. Laboratoř nám
dává rychlou zpětnou vazbu ke kvalitě po-
žitých materiálů/komponentů a zrychluje
vývoj.

Před několika měsíci jste též změnili ná-
zev vaší firmy Z-STYLE CZ a.s. na BEN-
NON Group a.s. Proč? 

Chtěli jsme to celé zjednodušit zákazníkům
i sobě. Nejde jenom o změnu názvu firmy,
ale také o sjednocení našich značek. V mi-
nulosti, kdy jsme měli tři brandy pro naše
produkty (BENNON, ADAMANT, PROMA-
CHER) a ještě jiný název společnosti, to by-
lo často matoucí. Doba se změnila, musíte
umět věci zjednodušovat. My jsme BEN-
NON a náš produkt je BENNON.

Jak vidíte firmu BENNON v budoucnos-
ti, řekněme za pět, deset let?

Budeme dál vyvíjet a vyrábět produkty, ke
kterým se budou lidé rádi vracet. Funkč-
ní, lehké a z moderních materiálů s atrak-
tivním designem. Ekologie nám též není
lhostejná, takže chceme zvýšit podíl kom-
ponentů a materiálů, jejichž produkce ne-
zatěžuje neúměrně naši planetu. Zvýšíme
podíl produkce v Evropě a zapracujeme
na rozvoji kolekce oděvů. Myslím, že za
pět let by mohly oděvy tvořit třetinu naší
celkové produkce. Doufám, že i naše fir-
ma přispěje k udržení obuvnické a textilní
tradice a výroby v Česku a Evropě.

Děkuji za rozhovor: Michal Korol
Foto: archiv BENNON Group a.s.
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mk Praha – Podniky, vyrábějící technic-
ký textil, již několik let vévodí pořadí
největších textilních firem v ČR. Neji-
nak tomu je i v pořadí za rok 2021
v čele s Jutou a.s. Dvůr Králové nad
Labem. Žebříček oděvářů poprvé ovlád-
la Altreva s.r.o. z Třebíče, výrobce pra-
covních oděvů. Vyplývá to z šetření,
které provedla Asociace textilního,
oděvního a kožedělného průmyslu
(ATOK) ve spolupráci s redakcí odbor-
ného časopisu Světa textilu & obuvi. 

Mezi prvními deseti firmami má hned osm
jako hlavní výrobní činnost technický textil.
A všechny zaznamenaly loni nárůst tržeb!
To svědčí o významu technického textilu
v naší branži. V žebříčku textilních výrobců
je zařazeno celkem 30 firem, 15 z nich
meziročně navýšilo tržby a dalších devět
se do žebříčku dostalo nově. Jen šest fi-
rem vykázalo pokles tržeb, z toho nejvíce
Vlnap a.s. Pořadí textilních firem kore-
sponduje s výsledky hospodaření textilních
firem v ČR za rok 2021, který sestavil rov-
něž ATOK. Článek najdete na stranách
30–31 tohoto vydání našeho časopisu. 
Pořadí největších oděvních firem ovládla
poprvé Altreva s.r.o. Třebíč, výrobce pra-
covních oděvů. K loňským tržbám 428
milionů korun přidala dalších 29 milionů.
Vystřídala tak firmu Koutný. Na třetím
místě se umístil TONAK a.s. Z celkem 27
firem jich hned 12 zaznamenalo nárůst
tržeb, šest naopak propad. Devět firem
se v pořadí objevilo nově.

Žebříček největších textilních a oděvních firem v ČR za rok 2021

JUTA ZVYŠUJE NÁSKOK!

Vysvětlivky: x = nedostatek údajů pro porovnání 

Poznámky: zařazeny textilní společnosti s tržbami cca
200 mil. Kč a více ■ zařazeny oděvní společnosti s
tržbami cca 30 mil. Kč a více ■ Saint-Gobain Adfors CZ
s.r.o. = údaje jen za textilní činnost ■ PFNonwovens
Czech s.r.o. = údaje jen za ČR (bez závodu v Egyptě) ■
Kordárna Plus a.s. = údaje včetně organizační složky na
Slovensku ■ Toray Textiles Central Europe s.r.o. = údaje
pouze za textilní činost ■ Pleas s.r.o. = údaje jen za textilní
činnost ■ Mileta a.s. = údaje za hospodářský rok
01/04/2020 – 31/03/2021 ■ Bushman Company
a.s. = údaje v kumulaci za český a slovenský trh ■ Pro
Len s.r.o. = údaje v kumulaci i za dceřinou společnost
Opro CZ, k.s. ■ Mehler Texnologies s.r.o. = dříve pod
názvem Low & Bonar Czech s.r.o. Zdroj: ATOK –
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Největší textilní podniky v ČR v roce 2021
pořadí změna 
2021 tržby počet 2021/

(2020) název firmy (mil. Kč) zaměstnanců 2020 (%)
1 (1) JUTA a.s. 8 997 2 234 15,3
2 (3) PFNonwovens Czech s.r.o. 6 775 542 19,0
3 (2) Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. 6 765 1 192 12,0
4 (4) Borgers CS spol. s r.o. 4 031 1 747 6,5
5 (6) Kordárna Plus a.s. 2 397 642 30,2
6 (5) Nová Mosilana, a.s. 1 807 670 -14,9
7 (7) Fibertex Nonwovens, a.s. 1 592 331 9,6
8 (8) Toray Textiles Central Europe s.r.o. 1 222 303 20,2
9 (9) Pleas s.r.o. 1 031 614 4,7

10 (x) Mehler Texnologies s.r.o. 969 174 x
11 (x) Gumotex Coating, s.r.o. 934 551 x

12 (x)
 Sage Automotive Interiors, 
Strakonice Fabrics, s.r.o.

850 320 x

13 (12) Lanex a.s. 810 397 16,5
14 (11) Veba, textilní závody a.s. 789 621 -1,5
15 (13) Retex a.s. 665 232 13,3
16 (x) Mehler Engineered Products s.r.o. 545 132 x
17 (x) Amann s.r.o. 512 198 x
18 (15) BN International, s.r.o. 508 169 28,6
19 (x) Conrop, s.r.o. 479 233 x
20 (18) Mileta a.s. 476 330 34,2
21 (x) Sněžka, výrobní družstvo Náchod 394 268 x
22 (16) Svitap s.r.o. 390 268 0,5
23 (14) Vlnap a.s. 368 179 -29,2
24 (17) Stap a.s. 342 238 -6,9
25 (19) Gala a.s. 333 364 -3,8
26 (x) Singing Rock s.r.o. 317 162 x
27 (21) Grund a.s. 242 125 9,1
28 (22) Sametex, spol. s r.o. 237 110 7,2
29 (20) CNM textil a.s. 197 84 -17,4
30 (x) Hedva, a.s. 195 126 x

Největší oděvní podniky v ČR v roce 2021
pořadí změna 
2021 tržby počet 2021/

(2020) název firmy (mil. Kč) zaměstnanců 2020 (%)
1 (3) Altreva spol. s r.o. 457 188 6,8
2 (1) Koutný spol. s r.o. 404 105 -21,2
3 (x) Tonak a.s. 374 434 x
4 (2) Blažek Praha a.s. 311 116 -30,1
5 (5) Bushman Company a.s. 310 168 16,1
6 (4) Deva F-M. s.r.o. 302 102 4,0
7 (6) Kalas Sportswear, s.r.o. 290 207 18,9
8 (x) LipoElastic a.s. 244 155 38,2
9 (x) Kara Trutnov, a.s. 237 150 x

10 (8) Triola a.s. 222 135 11,6
11 (11) Bernhardt Fashion CZ, s.r.o. 205 280 22,0
12 (7) Holík International s.r.o. 196 126 -2,5
13 (10) Anita Moravia s.r.o. 192 128 14,3
14 (x) Evona a.s. 187 107 x
15 (9) Pro Len s.r.o. 184 93 8,9
16 (x) CityZen s.r.o. 150 35 x
17 (x) Klimatex a.s. 146 32 x
18 (12) Clinitex s.r.o. 124 47 21,6
19 (15) Dita výrobní družstvo invalidů 103 116 17,9
20 (14) Moira CZ, a.s. 103 97 10,8
21 (x) Jihočeská textilní s.r.o. 102 96 x
22 (x) Jitex Comfort s.r.o. 80 77 x
23 (13) Otavan Třeboň a.s. 72 89 -22,6
24 (16) Lubomír Mlček – Astona 51 35 -27,1
25 (x) Vývoj, oděvní družstvo v Třešti 45 142 x
26 (17) Moděva oděvní družstvo Konice 33 111 -12,3
27 (x) Výrobní družstvo Vkus Frýdek-Místek 25 71 x

Foto: Pixabay
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Praha – Jakkoliv pohled na přiloženou
statistiku tržeb tuzemského textilního
maloobchodu za leden až duben 2022
ve srovnání se stejným obdobím loňské-
ho roku vypadá až neuvěřitelně impo-
zantně, musíme čísla a fakta posuzovat
v souvislostech. Za vysokým meziroč-
ním nárůstem tržeb kamenných obcho-
dů stojí totiž skutečnost, že loni byly
textilní obchody v prvních čtyřech měsí-
cích roku uzavřeny a srovnávací základ-
na byla tak prakticky nulová. 

Vyplývá to z údajů, které nám posílají členo-
vé test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi.
Máme tak pravidelná hlášení od více než
stovky obchodníků z naší branže. Vývoj tr-
žeb zveřejňujeme anonymně a vždy v po-
rovnání se stejným obdobím předcházející-
ho roku. Pokud budete mít zájem připojit
se, budeme rádi. Stačí jen napsat na e-
mailovou adresu: redakce@textil-obuv.cz.

1. čtvrtletí: impozantní nástup
Jak jsme popsali již v minulém vydání na-
šeho časopisu, tržby za textil a oděvy pat-
řily v lednu a únoru k tahounům letošního
tuzemského maloobchodu. Z celé škály
nepotravinářského zboží se v lednu a úno-
ru právě textil a oděvy prodávaly nejvíce!
Vysvětlení tohoto úkazu zde již padlo:
V lednu a únoru 2021 byl  prodejny s tex-

tilem/oděvy uzavřeny. A také jsme minule
citovali Janu Gotvaldovou, vedoucí odděle-
ní statistiky obchodu, dopravy a služeb
z Českého statistického úřadu: „Ačkoliv
tržby prodejen s oděvy a obuví v lednu
(a v únoru – pozn. redakce) enormně
stouply, nicméně stále nedosahují úrovně
roku 2019.“ 
Prakticky obdobně se vyvíjel prodej oděvů
a textilu také v březnu. „Tržby prodejen
oděvů a obuvi byly letos v březnu meziroč-
ně více než trojnásobné, v porovnání s ro-
kem 2019 však byly o čtvrtinu nižší. Na-
opak pokles prodeje internetových a zásil-
kových obchodů byl ovlivněn vysokou srov-
návací základnou z loňského roku,“ píše již
citovaná Jana Gotvaldová.
Navštívili jsme řadu obchodníků po celé
České republice. „Hodně se prodávalo jar-

ní oblečení, jak dámské, tak i pánské,“ 
řekl nám majitel obchodu s oděvy z Prahy.
Obdobně nás zahrnuli e-maily a SMS ob-
chodníci z Plzně, Českých Budějovic, Tep-
lic i z Ostravy. Všichni bez výjimky byli
s prodejem v březnu spokojeni. Jak by ne:
Český statistický úřad i náš test-klub do-
šel k meziročnímu nárůstu březnových 
tržeb přesahující 200 %! Celé první čtvrtle-
tí tak dosáhlo impozantních +190 %! 

Duben: stále dobrý
Prakticky přes kopírák se vyvíjela situace
i v dubnu. Také ve čtvrtém letošním měsíci
však byla srovnávací loňská základna nulo-
vá: Většina obchodů byla totiž loni v dubnu
stále ještě zavřená. „Také letošní duben
patřil ke skvělým měsícům, prodávalo se
dobře jak jarní, tak i sportovní oblečení,“
napsal nám majitel obchodu z Ústí nad La-
bem. Obdobně se vyjadřovali obchodníci
z dalších českých a moravských měst. Na-
konec letošní duben skončil v meziročním
srovnání s výsledkem +180 %! Jak skvělé
číslo (kdyby nebylo té nešťastné loňské nu-
lové srovnávací základny)! 
Jak dopadly tržby v květnu a červnu?
O tom se dočtete v dalším vydání odbor-
ného časopisu Svět textilu & obuvi, které
vyjde počátkem srpna 2022. 

Michal Korol

Tržby textilního maloobchodu za leden–duben 2022

ČÍSLA JSOU DOBRÁ, ALE...

Cena Nadace Jana Pivečky je udělová-
na studentům a mladým designérům
obuvi a kožené galanterie ve třech kate-
goriích. První je Funny Shoe, určená
pro studenty prvního ročníku středních
škol, druhou je Young Spirit pro mladé

designéry – studenty středních škol
a třetí je kategorie Professional View
pro studenty vysokých a vyšších odbor-
ných škol a mladé designéry z praxe do
věku do 30 let. Případní zájemci pošlou
vyplněnou přihlášku, kresby, plakáty

i hotové výrobky na adresu České obuv-
nické a kožedělné asociace (ČOKA) do
28. června 2022. Bližší informace na
www.coka.cz. 
Vítězné modely a kresby, včetně nomi-
nací, budou vystaveny v prostorách pa-
vilonu P ve skleněných vitrínách po ce-
lou dobu konání veletrhu KABO ve
dnech 20.–22. srpna 2022 na brněn-
ském Výstavišti.

Brno

CENA NADACE JANA PIVEČKY

Brno – Soutěž o cenu Nadace Jana Pivečky bude letos již počtrnácté (po dvoule-
té pauze, zaviněné koronavirem) vyhlášená v Brně, při příležitosti srpnového me-
zinárodního veletrhu obuvi a koženého zboží KABO.

Tržby textilního maloobchodu za leden–duben 2022
(v porovnání se stejným obdobím roku 2021)

1. čtvrtletí: +190 % Zdroj: Svět textilu & obuvi

Foto: Pixabay
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Praha – Oděvní průmysl se v roce
2021 ve srovnání s rokem 2020 činil,
zatímco výroba oděvů zaznamenala
propad tržeb. Vyplynulo to z analýzy,
kterou sestavila Asociace textilního
a oděvního průmyslu ČR (ATOK). Svět
textilu & obuvi ji má k dispozici. 

PRODEJ

Na základě výsledků za rok 2021 dosáhly
tržby v běžných cenách v textilním a oděv-
ním průmyslu (dále jen TOP) 53,5 mld. Kč.
Z toho 45,2 mld. Kč v textilním sektoru
a 8,3 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto od-
povídá růstu tržeb v TOP o 5,7 % ve srovná-
ní s rokem 2020. Na tomto se podílí textilní
průmysl navýšením tržeb o 8,1 %, oděvní
průmysl pak snížením tržeb o 5,5 %.

ZAMĚSTNANOST

Zaměstnanost, měřená průměrným poč-
tem zaměstnaných osob v organizacích
s 20 a více pracovníky, dosáhla za rok

2021 v TOP úrovně 27 700 zaměstna-
ných osob, což představuje pokles o 4,4 %
oproti roku 2020. Zaměstnanost v textil-
ním průmyslu zaznamenala pokles na 18
400 zaměstnaných osob, to je o 3,5 %
oproti roku 2020. Oděvní průmysl také za-
znamenal pokles počtu zaměstnaných
osob na 9 300, což je o 6 % méně než
v roce 2020.

MZDOVÝ VÝVOJ

Průměrná měsíční mzda v celém TOP do-
sáhla za rok 2021 hodnoty 26 700 Kč,
což představuje růst o 7 % oproti stejné-
mu období roku 2020. V textilním prů-
myslu mzda dosáhla 29 400 Kč a tato
hodnota je přibližně o 8 100 Kč vyšší než
v oděvním průmyslu.

PRODUKTIVITA
PRÁCE

Produktivita, měřená objemem tržeb
(v běžných cenách) na pracovníka za rok,
dosáhla za rok 2021 výrazně vyšší hodnoty

Dovoz a vývoz textilního a oděvního zboží za rok 2021 a 2020 (mld. Kč)

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2021

TRŽBY STOUPLY,
ZAMĚSTNANOST KLESLA

Tržby za rok 2021
oproti roku 2020, 
běžné ceny

Textil ▲ +8,1 %
Oděv ▼ -5,5 %
TOP ▲ +5,7 %

Zaměstnanost za rok 2021
oproti roku 2020

Textil ▼ -3,5 %
Oděv ▼ -6,0 %
TOP ▼ -4,4 %

Mzdový vývoj za rok 2021
oproti roku 2020

Textil ▲ +6,4 %
Oděv ▲ +7,9 %
TOP ▲ +7,0 %

Produktivita práce za rok 2021
oproti roku 2020,
běžné ceny

Textil ▲ +12,1 %
Oděv ▲ +0,5 %

Zahraniční obchod za rok 2021
oproti roku 2020
Vývoz

Textil ▲ +4,7 %
Oděv ▲ +15,6 %
TOP ▲ +9,7 %

Dovoz
Textil ▼ -2,7 %
Oděv ▲ +13,0 %
TOP ▲ +5,9 %
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v textilním průmyslu (2 460 000 Kč/pra-
covník/rok) než v oděvním (890 000
Kč/pracovník/rok). V meziročním srovnání
v textilním sektoru tato produktivita navýšila
o 12,1 % oproti stejnému období roku
2020. V oděvním sektoru pak došlo k růs-
tu produktivity o 0,5 % v porovnání se stej-
ným obdobím roku 2020.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Vývoz textilního a oděvního zboží za rok
2021 stoupl oproti roku 2020 o 9,7 %.
Z čehož vývoz textilního zboží zaznamenal
růst o 4,7 % a oděvní zboží o 15,6 %.
V případě dovozů došlo u textilního zboží
k poklesu o 2,7 %, u oděvního zboží se pak
dovoz zvýšil o 13 %. Oděvní průmysl si pak
i nadále udržel zápornou bilanci zahraniční-
ho obchodu. Oproti tomu bilance textilního
průmyslu se znovu dostala do kladných
hodnot. Celková bilance textilního a oděvní-
ho průmyslu je však i tak záporná.

CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním
průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci
v roce 2021 dosáhl 53,5 mld. Kč, což
oproti stejnému období roku 2020 zname-
ná růst o 5,7 %. Přesto se v současnosti
výše tržeb v textilním průmyslu pohybuje
přibližně na úrovni roku 2015, u oděvního
průmyslu na úrovni roku 2018. Na snížení
tržeb se významnou měrou podílely dopa-
dy související s rozšířením koronavirové
nákazy a s ní souvisejícími poruchami glo-
bálního trhu.
V celém odvětví došlo v tomto období
k úbytku počtu zaměstnanců o 4,4 %.
I zde můžeme spatřovat hlavní příčiny ne-
gativního trendu v dopadech pandemie.
Průměrná tržba na zaměstnance v textil-
ním průmyslu vzrostla o 12,1 %, což je ví-
ce než růst samotných tržeb, u oděvního
průmyslu tržby na zaměstnance rostly vý-
razně méně, a to pouze o 0,5 %.
V zahraničním obchodu textilním a oděvním
zbožím došlo k významnému oživení export-
ní aktivity, a to o 9,7 %. Dynamika růstu ex-
portu předčila dynamiku růstu dovozů, kte-
ré se zvýšily o 5,9 %. Celková obchodní bi-
lance u oděvního zboží zůstává dlouhodobě
v záporných v hodnotách, u textilního zboží
je obchodní bilance kladná.

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

Průměrný počet zaměstnaných osob

Průměrná měsíční mzda (Kč)

Produktivita práce (průměrná měsíční tržba na 1 zaměstnance, běžné ceny, Kč)

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOKIlustrační foto: Pixabay
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V současné době je nutné zaměřit se na
digitalizaci, moderní technologie a moder-
ní formy řízení, na nové formy sdílení zna-
lostí mezi členy klastru, nové formy mar-
ketingu, networkingu a na udržitelnost.
Cílem projektu je proto zlepšit spolupráci
mezi členy klastru, využít potenciál stáva-
jících členů a získat nové členy, kteří mají
technologická know-how. 

Specifickým cílem projektu je zvýšení od-
borné úroveň pracovníků sekretariátu ČO-
KA získáním zahraničních zkušeností, re-
alizace mezinárodních odborných techno-
logických konferencí a seminářů, ale také
realizace řady odborných školení pro čle-
ny klastru. Chceme propojit obuvnický kla-
str na další klastry jako je Clutex, Česká
technologická platforma pro textil a další.

V neposlední řadě je potřeba posílit pozici
výrobců obuvi na trhu domácím i na trzích
zahraničních. Dalším cílem je pak maxi-
mální digitalizace výroby, a to od přípravy
a prezentace kolekcí, až po jejich zavedení
do výroby.

Nové formy školení
Přestože jsme zažili v letech 2021 i 2022
pandemické období, plné nečekaných
zvratů a omezení různých typů podnikání,
daří se poměrně úspěšně stanovené cíle
projektu naplňovat. ČOKA již v rámci pro-
jektu realizovala pro členy šest běhů růz-
ných typů školení, a to jak k reklamačnímu
řízení, legislativě a odbornému zbožízna-
lectví, k posuzování reklamací, tak také
k zásadám udržitelnosti obuvnické a výro-
by a k celnímu řízení pro segmenty obuv
a kožená galanterie. Oproti původnímu
plánu probíhají tato školení online formou,
protože firmy si již zvykly využívat nové
technologie, jsou moderně vybavené jak
počítači, tak i potřebným příslušenstvím.
Nové formy školení může zajišťovat se-
kretariát ČOKA rovněž díky tomu, že za-
koupil potřebný software. Tato forma je
opravdu velmi operativní a dnes jedno-
značně nahrazuje klasická školení, kdy by-
lo nutné „někam jet“, zajistit pronájmy sá-
lů, parkování, občerstvení atd. Zvláště
při dnešní dopravní situaci v České re-
publice je online forma školení velmi pří-
jemná zejména pro zaměstnance, kteří
se školení zúčastní. Rovněž firmám ne-
vznikají další vícenáklady. 
Naopak realizace odborných podiatrických
sympozií i po konzultaci s Českou podiatric-
kou společností (ČPS) vyžaduje spíše osob-
ní účast jak přednášejících, tak i poslucha-
čů. Z tohoto důvodu jsem se rozhodli tato
sympozia pro členy klastru realizovat vždy
při odborných veletrzích, jakým je např. ve-
letrh KABO v Brně. První sympozium s ná-
zvem Zdravá noha – zdravá obuv proběhlo
v Brně 22. srpna 2021. Zúčastnili se ho
nejen výrobci obuvi, ale také lékaři, podia-
tři, diabetologové, protetici a další odbor-
níci a diskuze v rámci toho sympozia byla
opravdu velmi bohatá. Další sympozium na
téma Zdravá noha – zdravá obuv je připra-
vováno 21. srpna 2022 a bude věnováno
zejména novým a moderním diagnostic-
kým technikám při vyšetřování nohou, při
výrobě kopyt a při výrobě individuální orto-
pedické obuvi či obuvi na zakázku. Bude
probíhat rovněž v Brně při veletrhu KABO

Česká obuvnická a kožedělná asociace 

POKRAČOVÁNÍ
PROJEKTU ROZVOJ
OBUVNICKÉHO KLASTRU

Zlín – Česká obuvnická
a kožedělná asociace 
(ČOKA) působí jako klastr
výrobců a prodejců obuvi
a kožené galanterie, nic-
méně členy ČOKA jsou
i výzkumné organizace,

vzdělávací instituce a zkušebny. Řešení projektu s názvem Rozvoj obuvnického 
klastru, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023659 v rámci programu 
OP PIK, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, bylo zahájeno kon-
cem roku 2020. Ukončení projektu je plánováno k 30. červnu 2023.

Ing. Michal Špaček realizuje pro členy klastru 
školení k Základům udržitelnosti obuvnické výroby
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II 2022. ČOKA se veletrhu KABO pravidel-
ně účastní ve svém vlastním prezentačním
stánku. K dispozici jsou vždy informace
nejen o ČOKA a jejich aktivitách, ale také
o všech členech klastru.

Mezinárodní technologická konferece
K získaní informací pro členy klastru o no-
vinkách technologiích, materiálech, ale
i v prodeji obuvi posloužila mezinárodní
technologická obuvnická konference s ná-
zvem New technologies, new materials
and new forms of footwear sales. Konfe-

renci uspořádala ČOKA ve spolupráci
s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně dne
21. října 2021 online formou a přednášky
probíhaly pouze v angličtině. Pro členy 
ČOKA bylo však zajištěno konferenční onli-
ne tlumočení do češtiny a rovněž české
dotazy byly přednášejícím tlumočeny do
angličtiny. Délka každé prezentace byla
stanovena na 15 minut a dalších 5 minut
bylo vyčleněno na dotazy účastníků a pos-
luchačů. Přednášející konference byli ze
sedmi zemí a prezentovali výsledky zajíma-
vých výzkumů odborných pracovišť z uni-

verzit, z testovacích institutů a laboratoří.
Konkrétně byli přednášející z Bangladéše,
ČR, Německa, Polska, Portugalska, Ru-
munska a Španělska. Další ročník meziná-
rodní technologické konference New tech-
nologies, new materials and new forms of
footwear sales je naplánovaný pro členy
klastru na 20.–21. října 2022. 
To, co členové klastru velmi oceňují, je ta-
ké pravidelný informační servis a pora-
denství pro členy ohledně možností čer-
pání podpor a různých typů dotací. Kom-
pletní informační servis byl pro členy důle-
žitý zejména v období nuceného uzavření
provozoven, kdy mnozí podnikatelé nevě-
děli, na co mají nárok či nikoliv.
Sekretariát ČOKA zajišťuje pro členy také
nadstandardní hodnocení a dobrovolnou
certifikace obuvi, a to jak dětské, tak
i obuvi pro dospělou populaci. Mezi širší
spotřebitelskou veřejností jsou známé
značky Žirafa a Komfortní obuv. Držitele
licencí se ČOKA snaží dostupnými způso-
by medializovat, aby tak podpořila prodej
kvalitní české obuvi. 
K získání zkušeností slouží stáže a koope-
race pracovníků sekretariátu se zkušeb-
nami a sociacemi v zahraničí. Poslední
stáž proběhla v Polsku v IPS v Krakově.
Projednávány byly možnosti společných
výzkumných projektů a propojení českých
a polských firem. Rozsáhlejší stáž je plá-
nována v září t.r. v německém Pirmasen-
su v PFI, kdy se jí zúčastní i další zástupci
členských firem.
Členské firmy se rovněž začaly aktivně za-
pojovat do výzkumných úkolů, které řeší
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Tento
trend je velmi pozitivní, protože bez inova-
cí, bez využívání nových technologií a no-
vých materiál, které budou šetrné k život-
nímu prostředí, nebude možné v Evropě,
ale také i kdekoliv jinde na světě, podnikat. 

PhDr. Vlasta Mayerová
Česká obuvnická a kožedělná 

asociace (ČOKA)
Foto: archiv ČOKA

Ukázky přednášek

Ing. Radim Kocourek, PhD., moderuje mezinárodní technologickou konferenci
New technologies, new materials and new forms of footwear sales
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Poznejte svou nohu
Noha je z anatomického hlediska část dol-
ní končetiny od kotníku dolů, je to nejvzdá-
lenější část těla od srdce i mozku. V mo-
derní době je noha během dne obuta
a tak její tvarová rozmanitost je pro větši-
nu lidí utajena.
Rozdíly v délce – existují rozdíly v délce no-
hy. Většina lidí má jednu nohu (nejčastěji
pravou) o 1–2 mm delší, než druhou.
U dětí školního věku je růst nohou nerov-
noměrný a je velmi časté, že existují dél-
kové disproporce mezi levou a pravou no-
hou, někdy až v délce 1 cm. Pokud je ten-
to rozdíl větší než 5 mm, měl by si člověk

nechat nohy prohléd-
nout a proměřit od-

borným lékařem, mini-
málně nechat si nohy

vždy alespoň v prodejně
obuvi odborně proměřit.

Po zjištění, která noha je
delší, je nutné zkoušet na tu-

to nohu jako první nově zaku-
povanou obuv.

Rozdíly v šířkách nohou –
případně v obvodech

prstních kloubů mezi

levou a pravou nohou kopírují zpravidla roz-
díly v délce. Často se stává, že delší noha
je užší a kratší noha zase širší. Kupujeme-
li obuv, která neumožňuje měnit obvodové
míry na nártu nohy (střihy s pruženkou na
nártu, mokasíny, lodičky, kotníčkové uza-
vřené střihy, či holínky bez zdrhovadel),
pak zkoušíme nejdříve tuto obuv na nohu
s větší šířkou nebo obvodem prstních klou-
bů. Rozměrové rozdíly mezi nohami jsou
velmi časté také po úrazech.
Míra a funkčnost nožní klenby. Orientační
míra poklesu nožní klenby se dá zjistit po-
měrně snadno. Stoupneme-li vlhkou no-
hou na suchou dlažbu nebo na čistý arch
papíru, získáme otisk nohy charakteristic-
kého tvaru (obrázek Plantogramy podle
typů nožních kleneb). 
První důležitou skupinou je tzv. vysoká no-
ha. To je tehdy, když je otisk patní části
nohy oddělen od otisku nejširší části nohy,
tj. od předonoží až v místech obvodu prs-
tních kloubů. Noha člověka s vysokou
klenbou nepřiléhá k rovné podložce, ale
opírá se o prsty, přední a patní část, při-
čemž mezi patou a přední částí nohy je
větší nebo menší prostor. Klenby u vysoké
nohy jsou poměrně tuhé, rigidní, neumož-
ňují optimální pružení nohy při chůzi. Vy-
soká noha je vždy symetrická, přerušený
kontakt s povrchem je pozorovatelný jak
na levé, tak i na pravé noze. Vysoká noha
se vyskytuje častěji v určitých věkových
skupinách a častěji u dívek, než u chlap-
ců. S věkem se četnost výskytu vysoké
nohy snižuje.
Normálně klenutá noha, jejíž otisk je zná-
zorněn ve středu obrázku zeleně, si za-
chovává plnou funkčnost kleneb, které

Malá rukověť nohozpytná se stručnými základy botopisu

SLABIKÁŘ OBOUVÁNÍ III
Zlín – Vážení čtenáři časopisu Svět textilu & obuvi, rozhodli jsme se vás zábavnou,
ale zároveň i poučnou formou seznámit se základními poznatky, týkajícími se vývo-
je a růstu nohy. Jedná se o základy anatomie nohy, poznání svých nohou, měření
nohou, ale zejména o definici obuvi, druhů obuvi, co dělá obuv komfortní a jak na-
kupovat obuv. Zvláštní pasáže pak budou věnovány dětské obuvi, sportovní obuvi,
pracovní obuvi, obuvi pro těhotné ženy a obuvi pro nemocné lidi. Slabikář obouvání
bude vycházet na pokračování po celý rok 2022 a věříme, že se pobavíte i poučí-
te. V tomto čísle tedy vychází již třetí díl našeho „botopisu“ a budeme se věnovat
anatomii nohy, jejím zvláštnostem a způsobům měření nohou.

34
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umožňují optimální pružení při chůzi. Plo-
chá noha má různá stádia a různou míru
plochonoží. Obecně můžeme o ploché no-
ze hovořit tehdy, když na otisku nohou
schází zúžení mezi patní a nártovou částí.
Na obrázku č. 1 jsou otisky ploché nohy
vpravo od zeleného otisku normálně kle-
nuté nohy. Existuje však řada přesnějších
metod, které umožňují vypočítat tzv. index
plochonoží. 
Podle průzkumů trpí plochou nohou až
80 % lidí. Jde o snížení, případně vymize-
ní, podélné nožní klenby. Nejčastěji vzniká
z nošení nevhodné obuvi, z přetěžování,
z uvolnění vazů (u dětí i dospělých), u do-
spělých navíc i vyvinutím se z dětské plo-
ché nohy, z dlouhodobého přetěžování,
nošení těžkých břemen, nadváhy nebo
z dlouhého stání. Je proto velmi důležité
věnovat zdravému obouvání pozornost již
od útlého dětství. Noha, resp. krátké sva-
ly nohy by měly mít u dětí rovněž dostatek
vhodného pohybu, aby došlo k jejich posí-
lení a aby udržely nožní klenby ve správ-
ném postavení.

Typy nohou podle délky prstců
Ne vždy je na noze nejdelším prstcem
první prstec, tedy palec. Poměrně známé
jsou i nohy s nejdelším druhým prstcem,
popřípadě s několika stejně dlouhými prs-
tci. Rozlišujeme nohu egyptskou, kdy je
nejdelší první prstec, nohu řeckou s nej-
delším druhým prstcem a nohu polyné-
skou (kvadratickou), kdy jsou rozdíly v dél-
ce prvních třech prstců minimální. Další
kombinace výskytu nejdelších prstců se
vyskytují velmi zřídka. Při zakupování obuvi
tedy musíme mít na zřeteli i typ nohy pod-
le délky prstců.

Nejčastější deformity nohou
Patrně nejčastěji dochází k deformaci
prvního prstce na noze (palce), kdy hovo-
říme o vbočeném palci (Hallux valgus).
Hodnota úhlu vbočení palce by měla činit
podle posledních měření maximálně cca
8°. Při vyšších hodnotách vbočení palce
je třeba omezovat nošení obuvi s užšími
špičkami. Tato nožní deformace je přičítá-
na nošení nevhodné obuvi, je častější u li-
dí s genetickými dispozicemi, dále u star-
ších lidí, u lidí, kteří nosili převážně módní
úzkou obuv a častěji u žen než u mužů.
Pozor, u dětí tato deformita může být způ-
sobena také nošením krátké obuvi!
K vbočenému palci se často přidávají dal-
ší deformity, jako přeložený nebo podlože-
ný druhý a další prstec. U přírodních ná-
rodů, kde převládá chůze naboso bez
obuvi, můžeme vidět zase nohy s tzv. vy-
bočeným palcem, je to to de facto opak
vbočeného palce.
Častými deformitami nohou jsou také
statické deformity dalších prstců nohy,
ať už jde o paličkovitý, kladívkový nebo
drápkovitý prstec. Paličkovitý prstec je
statická deformita přednoží, vznikající
často při dlouhodobém nošení prostoro-
vě nevhodné obuvi (nejčastěji krátkých či

úzkých bot). Prstce jsou v botě v ne-
správné pozici (poslední článek prstce je
pokrčený) a v delším časovém horizontu
tak dochází k tuhnutí kloubu a zkracování
šlachy svalu (dlouhý flexor prstce). Dále
může vzniknout například jako přidružená
deformita tzv. vysoké nohy, kdy koncové
klouby prstců opět vyčnívají a jsou vysta-
vovány velkému tlaku obuvi jako v před-
chozím případě. Kladívkové prstce mají
první článek zvednutý nahoru, druhý dolů
a třetí vodorovný. Drápkovité prstce mají
první článek a druhý článek téměř vodo-
rovný a poslední článek ohnutý dolů smě-
rem k podložce. Tak jako paličkovitý prs-
tec vznikají zejména v důsledku nošení
nevhodné obuvi, ať již tvarově nebo pro-
porčně. 

Měření nohou
Měření nohou lze provádět různými meto-
dami. Nejstarším způsobem měření je
ruční, ke kterému stačí pouze plátěné
měřidlo. V zahraničí je k dispozici řada
jednoduchých měřících přístrojů, se kte-
rými je možné měřit jak délku, tak i šířku,
popřípadě obvodové míry nohou. Pro vý-
zkumné účely byly dnes vyvinuty i bezkon-
taktní přístroje, které převádí naměřené
hodnoty do digitalizované podoby. 
Metodik měření nohou je několik. Ty ne-
složitější a nejkomplikovanější počítají se
zjišťováním více než třiceti délkových, ob-
vodových či úhlových údajů a po statistic-
kém zpracování se podle zjištěných vý-
sledků upravují obuvnická kopyta (formy
pro výrobu obuvi). Pro potřeby výběru

Plantogramy podle typů nožních kleneb

Typy nohou podle délky prstců

Vbočený palec – Hallux valgus
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proporčně správné obuvi se používají roz-
měry pouze dva až tři.
Prvním základním rozměrem je přímá dél-
ka nohy, druhým rozměrem je obvod nohy
v místě prstních kloubů. Protože se tato
hodnota nedala měřit na nejčastěji použí-
vaných přístrojích, popřípadě bylo dosa-
hováno rozdílných hodnot při ručním mě-
ření v závislosti na míře utažení měřícího
pásku, začalo se používat měření šířky no-
hy, kterou lze jednoduše změřit. Porovná-
ním obou rozměrů, tj. obvodu prstních
kloubů a šířky nohy bylo zjištěno, že šířka
nohy, resp. pak také stélky obuvi se dá
vzájemně přepočítat. Platí, že šířka obuvi
se rovná cca 40 % hodnoty obvodu prs-
tních kloubů. U holeňové obuvi je někdy
měřen obvod lýtka a případně u prozouva-

cí obuvi, tj. obuvi bez šněrování nebo jiné
úpravy, kterou lze zvětšit otvor pro prozu-
tí, taky obvod nohy přes nárt. 

Samotné měření se řídí několika obec-
nými pravidly:
1. Nohu měříme zásadně zatíženou, te-

dy jen tehdy, když osoba stojí a svou
hmotnost rovnoměrně rozkládá na
obě nohy.

2. Měření provádíme vždy na obou no-
hách.

3. Nohy zpravidla měříme v ponožkách.
Druh ponožek by měl odpovídat druhu
ponožek, které budou při nošení obuvi
převládat.

4. Nohy si neměříme sami, ale požádá-
me někoho o pomoc.

Nejjednodušší metodika je ruční měření.
Přímou délku nohy (chodidla) zjistíme tak,
že postavíme nohu měřeného člověka na
čtvrtku čistého papíru a nohu obkreslíme
kolmo vedenou tužkou. Někdy se doporu-
čuje zkontrolovat obrys nohou na hranu
postaveným trojúhelníkem v místě nejdel-
šího prstce na noze a v patě. Vzdálenost
těchto bodů přeměříme. Pro získání přes-
nějších údajů s možností archivace se
provádí otisky nohou doplněné o obrysy
nohou, tzv. plantogramy.
Zjištění hodnoty obvodu prstních kloubů
(OPK) je již náročnější a vyžaduje určitou
zkušenost, především při určení místa
měření a míry utažení plátěného měřidla,
(obuvnického plátěného metru). 
Protože měření OPK je složitější, používá
se v praxi častěji měření šířky nohy. Rozli-
šujeme přímou šířku nohy a technickou
šířku nohy, která se uvádí při měření mě-
řidlem.
Používání přístrojů je rozdílné podle typů.
Poměrně nejznámější jsou přístroje pro
měření nohou vyráběné z plastů. Měřené
osobě se může noha umístiti patou
k opěrce a k nejdelšímu prstci nohy se
přisune pohyblivé táhlo spojené s posuv-
ným dílcem, který umožňuje přímo na
stupnici odečíst přímou délku nohy. Šířka
nohy se pak zjišťuje dalším posuvným díl-
cem, který se pohybuje kolmo na podél-
nou osu nohy. Přímé dotykové měření šíř-
ky nohy není tak přesné, jako měření ob-
vodů nohy, a proto bývá i stupňování hrub-
ší, než stupňování při měření obvodů.
Nicméně k orientačnímu zjištění velikosti
nohou na prodejně kvůli nákupu správné
velikosti obuvi je tento způsob stále ještě
dostačující a nejčastěji využívaný.

Doc. Ing. Petr, Hlaváček, CSc.
PhDr. Vlasta Mayerová

Foto: archiv ČOKA a Pixabay

Délka obuvi a nadměrek
Funkční nadměrek = volný prostor 
ve špici obuvi před prsty:

■ u dospělých 1 cm,

■ u dětí 12-15 mm z důvodu 
růstu nohy.

Zhotovení plantogramu Klasické měření délky a šířky nohy na plastovém měřidle
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Brno – Nezměrná nabídka zejména oděvního trhu přináší 
čtyři hlavní sezony a těžko spočitatelné množství mezisezon,
které prezentují nové trendy, barvy, vzory a střihy. Nabádá
spotřebitele k tomu, aby drželi krok s módou a roztáčeli tak
globální trh s textilem za nízké ceny. Fenomén fast-fashion
naučil spotřebitele nakupovat levné textilní výrobky, které po-
užívají kratší dobu než kdy předtím. Použitý textil pak končí
v lepším případě na swap burzách či second-handech, v hor-
ším případě pak ve směsném odpadu. 

Není to však problém jen Evropy, setkávají se s ním ve vyspělých
zemích všude. Evropa se ale jako první snaží definovat strategii,
která má tohle všechno změnit. Jde o nově vydaný dokument –
Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky. Jak název
napovídá, jde o směrování, které by měl do budoucna změnit
textilní průmysl. 

Cirkulární textil bez fast-fashion
EU Strategie definuje celkem 11 oblastí, které by měly způso-
bit změnu a zamezit plýtvání. Mezi tato opatření patří například
zákaz likvidace neprodaných výrobků, nebo zvýšené požadavky
na ekodesign ve formě trvanlivějších zdrhovadel, švů a také
používaných materiálů, které by umožnily vyřazený textil snad-
no zrecyklovat. Právě efektivní recyklaci brání používané mate-
riály. V současnosti se velmi často k výrobě oděvů používají
směsi vláken, které nám dávají požadované vlastnosti výrobků.
Jenomže právě tyto směsované materiály se velmi těžko recy-
klují, protože neexistuje efektivní technologie, která by v proce-
su recyklace dokázala oddělit různé materiály. Recyklace má
ještě další bariéru – velmi často neexistující etiketu s informa-
cemi o materiálovém složení výrobku. I k tomuto problému se
hledá řešení ve formě digitálního pasu výrobku. Důraz bude dá-
le kladen i na obsah chemických látek používaných při výrobě

textilu a celkovou transformaci textilního průmyslu i z pohledu
etického. 
V souvislosti s nadprodukcí a fast-fashion vzniká obrovské množ-
ství textilního odpadu, se kterým se obchoduje ve velkém a také
se vyváží do různých zemí světa. Podle statistik každý občan EU
vyprodukuje ročně 11 kg textilního odpadu, který končí buď
v charitě, specializovaných kontejnerech, případně koluje po ro-
dině, nebo je vyhozen do směsného odpadu. Aby se zamezilo plý-
tvání je od 1. 1. 2025 nařízen povinný separovaný sběr textilu
a zvažuje se rozšířená odpovědnost výrobců, kteří by měli použitý
textil zpětně sbírat. K realizaci těchto vizí a cílů se připravují vý-
zkumné a vývojové pobídky, které by měly zajistit potřebnou infra-
strukturu. 
Textilní a oděvní průmysl čekají velké změny, jejichž cílem je vytvo-
ření udržitelného textilního ekosystému formou cirkularity. V pra-
xi to znamená větší důraz na kvalitu textilu, jeho maximální využi-
tí, opravitelnost a pouze v případě, že již produkt nelze opravit je-
ho zrecyklování. Je to velká výzva, ve kte-
ré je obrovské množství neznámých
proměnných a teprve postupně budeme
zjišťovat úskalí přechodu na cirkulární
ekonomiku od nadprodukce a nadspotře-
by. Věřme, že se nám společně podaří
vytvořit udržitelný textilní průmysl.

www.sotex.cz

inzerce

Udržitelný textil 

EU MÁ JASNOU VIZI

Ilustrační foto: SXC
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Spolupracujeme s:

Michael Kors

NOVÉ DĚTSKÉ KOLEKCE

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str 2), ETKA (str. 5), Veletrh Techtextil (str. 7), designér Michael
Horký (str. 19), Česká obuvnická a kožedělná asociace (str. 32–33),
SOTEX GINETEX CZ (str. 37)

Vaše podněty jsou pro nás cenné, mimo jiné i jako zdroj inspirace
pro naše články. 

Pokud i vy máte co říci ostatním lidem z textilní, oděvní či obuvnické
branže, pošlete nám vzkaz či dotaz na e-mail: redakce@textil-obuv.cz
Rádi ho zveřejníme.

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Dobrý den, před Vánoci jsem se „vypisovala“ ze situace, kterou jsem za-
žívala při shánění zimní bundy. Jak jsem uváděla, nakonec se podařilo.
S nastávajícím jarem další problém. Již čtyři roky se snažím koupit
trenčkot. A kde nic, tu nic. Ale ne, jsou k dostání, ale velké, dlouhé a po-
kud mají menší, jsou pouze v černé barvě. V letošním roce jsem se však
dočkala extrému – krásný trenčkot, nádherná barva, ale byl mi až na pa-
ty. Pravděpodobně mi nezbyde nic jiného, než si ho dát ušít – což je běh
na trošku delší trať – sehnat materiál (ne každá švadlena jím disponuje),
domluvit si návštěvu a pak absolvovat tři zkoušky – zhruba 3–4 měsíce.
Dalším problémem je nemožnost sehnat mojí mamince jakýkoliv jarní
svetřík – je také maličká, hodně zhubla a opravdu nemá co na sebe. Je
mi z toho do pláče, protože jí nemohu pomoci.
Víte, štve mě, že obchodníci „pláčou“, že nemají tržby, lidé začínají še-
třit. Já jim nabízím své peníze, ale nedostanou je, protože nemají pří-
slušné zboží. Vím, že se opakuji. Kdy už konečně někdo zjistí, že v ČR žijí
také ženy a dívky, které disponují výškou 150–155 cm a na druhé stra-
ně 180 a více cm. Obě skupiny se potýkající s problémy, ale zdá se, že
to nikdo nevidí! 
Závěrem dotaz – existují u nás výrobci, kteří vyrábějí a nabízejí malé ve-
likosti? Pokud ano, jsou někde k dostání? Bydlím v Plzni (což je celkem
velké město), ale nejmenší nabízené velikosti bývají 38, výjimečně 36,
o 34 se mi může pouze zdát). O délce rukávů a celého výrobku se raději
nezmiňuji. Jana H., Plzeň

rhm Praha – Americká módní značka Michael Kors vstupuje na trh
s luxusní dětskou módou a ve spolupráci s francouzskou luxusní
skupinou Children Worldwide Fashion společně představily první
dětskou kolekci. Ta je určena pro jarní a letní sezonu 2022 a je in-
spirována právě dámskými kolekcemi americké značky.

Sportovně elegantní estetika dámských
kolekcí se přenáší na dětské oděvy
a představuje mini me outfity. Vedle
oděvů a plavek je v kolekci zastoupena
celá škála módních doplňků, jako jsou
kabelky či batohy. Esteticky příjemná
barevnost v čele s bílou, tmavě mo-
drou, růžovou a zlatou představuje zá-
kladní kousky v podobě pruhovaných tri-
ček či vzdušných sukní či šatů. Nechybí
ikonické logo, které se objevuje jak na
elastických pásech, tak jako obrazec vy-
kládaný kamínky. Kolekce je zaměřena

pouze na dívky, a to ve věku od čtyř do 14 let. Očekává se však, že by
se do konce tohoto roku mohla kolekce rozšířit o oděvy a doplňky pro ko-
jence a batolata od tří měsíců do tří let věku. Kolekce bude k dostání
nejen u značky Michael Kors, ale také v distribuční síti jejích partnerů,
jako je například Zalando. Při zahájení prodeje plánuje značka uspořádat
velké oslavy ve svých největších prodejnách po celém světě.

Fo
to

: 
m

ic
h
ae

lk
or

s.
co

m






