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Editorial Svět textilu & obuvi

květen – červen 2019

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

Držíte v rukách letošní již třetí vydání odbor-
ného časopisu Svět textilu & obuvi. Připravili
jsme v něm pro vás opět zajímavé čtení z do-
mova i ze zahraničí. Tak například na stra-
nách 8–13 se dočtete, jaké trendy pro vás
připravili oděvní firmy z oblasti dámské a pán-
ské módy pro podzim letošního roku. Na
stranách 14–15 pak představujeme trendy
obuvi pro podzim a zimu 2019/2020.
O dětské módě na stejné období se zase do-
čtete na stranách 16–19. 
Na straně 26 zveřejňujeme výsledky našeho
test-klubu. Tentokrát jsme se ptali obchodní-
ků z naší branže, jaké tržby dosáhli v lednu
až dubnu letošního roku. Již na tomto místě
vám prozradíme, že jde opět o pěkné výsled-
ky, na které jsme v posledních letech zvyklí.
Doporučil bych ještě – mimo jiné – zajímavý
článek o barefoot obuvi. Tento prodejní hit

poslední doby je v něm rozebírán z poněkud
jiného pohledu – zdraví zákazníků. Zda bare-
foot obuv je zdravá, anebo nikoliv – to se do-
čtete na stranách 30–31. 
Jednoznačně nejpracnějším textem v tom-
to vydání našeho časopisu je žebříček nej-
větších textilních a oděvních firem v České
republice. Ten připravila Asociace textilní-
ho, oděvního a kožedělného průmyslu ČR
(ATOK) – tradičně ve spolupráci s časopi-
sem Svět textilu & obuvi. Na stranách 
38–39 se můžete podívat, jak je na tom
„váš“ dodavatel oděvního či textilního zboží
a zda se mu v meziročním porovnání v loň-
ské roce dařilo, či ne.
Ať již si vyberete jakékoliv téma, přeji vám ni-
čím nerušené čtení.

Michal Korol,
šéfredaktor

8–13

Dámská
a pánská móda
pro podzim
2019

16–19

Dětská móda 
pro podzim
a zimu
2019/2020

20–21

Bytový textil

24–25

Designér 
Pavel Berky

30–31

Barefoot obuv:
Je zdravá?

34–35

Sportovní
oblečení 
z Tchaj-wanu

38–39

Žebříček
největších
textilních
a oděvních
výrobců v ČR

40

Potíže malých
obchodů
v Německu

Z OBSAHU

41

Právní 
poradna

Foto na obálce: MHZ, Hoepke, Haro Teppiche



Svět textilu & obuvi

4

Zprávy

květen – červen 2019

sf Valašské Meziříčí – Diakonie ČCE –
středisko ve Valašském Meziříčí ve spolu-
práci s 1. valašskou diakonickou, s.r.o.
uspořádali Benefeční módní přehlídku
s Pavlem Helanem. Konala se 14.dubna
ve velkém sále Kulturního zařízení města
Valašské Meziříčí.

Za kolekci firem svou módu představil sociál-
ní podnik Secondhelp a módní návrhářka
Kristýna Seidlová. Vystoupila také Základní
umělecká školy B-Art a písničkář Pavla He-
lan. Celým slavnostním večerem provázel
moderátor Jaroslav Kneisl. „Tato Benefiční
módní přehlídka se konala již čtvrtým rokem.

Získané peníze z ní jsou vždy určeny na soci-
ální a charitativní činnost zmíněných organi-
zací. V letošním roce byl výtěžek určen na
rekonstrukci Chráněného bydlení Johannes,
kde poskytujeme domov 12 lidem s lehkým
až středně těžkým mentálním postižením.
Letos akce přinesla 29 420 korun. V minu-
lých letech peníze putovaly na rekonstrukci
budovy, která slouží jako zázemí pro zaměst-
návání lidí se zdravotním znevýhodněním“, ří-
ká Drahomíra Holubová, vedoucí oddělení
komunikace, fundraiser v Diakonii ČCE –
střediska ve Valašském Meziříčí.
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Me-
ziříčí je jedním ze středisek rodiny Diakonie
Českobratrské církve evangelické, jejímž
posláním je pomáhat seniorům, lidem se
zdravotním postižením, nemocným a umíra-
jícím. Za účelem sociálního podnikání založi-
li v roce 2013 dceřinou společnost 1. va-
lašská diakonická s.r.o. Nyní podnikají ve
třech sociálních podnicích: Palomino, Se-
condhelp a pralinkárna Pralinky s příbě-
hem. Zaměstnávají a vytváří pracovní příle-
žitosti pro lidi se zdravotním nebo společen-
ským znevýhodněním, kteří hledají těžko
uplatnění na trhu práce. 

Více info na: 1valasskadiakonicka.cz

Benefiční módní přehlídka ve Valašském Meziříčí

KDYŽ LOKÁLNÍ MÓDA POMÁHÁ

Cena Nadace Jana

Pivečky 2019

UZÁVĚRKA 
SE BLÍŽÍ!

mk Zlín – Již potřinácté v historii bude
letos udělena cena Nadace Jana Piveč-
ky opři příležitosti 54. ročníku Meziná-
rodního veletrhu obuvi a kožedělného
zboží (KABO) v Brně. 

Cena Nadace Jana Pivečky je udělována
studentům a mladým designérům obuvi
a kožené galanterie ve třech kategoriích.
O vítězích jednotlivých kategorií rozhoduje
nezávislá odborná porota. Slavnostní předá-
ní cen mladým designérům proběhne v pa-
vilonu F při veletrhu KABO II v neděli 25.
srpna 2019. Smyslem předávání této ceny
je zviditelnit talentované studenty a mladé
designéry obuvi a kožené galanterie mezi
odbornou i laickou veřejností v České repub-
lice i v zahraničí. Kategorie Funny shoe je
určená pro studenty prvního ročníku střed-
ních škol do věku 17 let. Kategorie Young
spirit pak pro mladé designéry – studenty
středních škol. A konečně kategorie Profes-
sional view pro mladé designéry, studenty
vysokých a vyšších odborných škol a mladé
designéry z praxe do věku 30 let. 
Uzávěrka soutěže je 26. června
2019. Více informací najdete na we-
bových stránkách České obuvnické
a kožedělné asociace www. coka.cz

Uspořádat Mint Market Olomouc no.1 v pro-
storách Pevnosti poznání se ukázalo jako
skvělé řešení, fanoušci módy sem mohli vyra-
zit ve společnosti fanoušků vědy, protože ex-
pozice Pevnosti poznání byla po celou dobu
koná trhu s nezávislou módou, designem ote-
vřená a mohli si tak zpestřit nákupy originál-
ních výrobků návštěvou zábavných vědeckých
expozic. Dalším plusem byl bezbariérový pro
maminky s kočárky a handicapované osoby. 
Mezi prodejce na prvním Mint Marketu v Olo-
mouci patřila značka Maria Amor, která pro-

dává nejen krásné, ručně, z plastu, pletené
kabelky a zajímavá vyšívaná psaníčka. Fanou-
šky recyklace, udržitelnosti a upcyklace jistě
potěšil stánek značky Toop design. 
„Pevnost poznání je fascinující prostor. Nejen
vědeckým centrem, které v něm sídlí dnes,
ale i zajímavou architekturou a historickou
atmosférou. Market byl ve velkém i malém
sálu, kam byl vstup zdarma. Předpokládám,
že většina návštěvníků neodolala a koupila si
vstupenku i do interaktivního muzea,“ prohlá-
sil ředitel festivalu Zbyněk Hanko.

Mint Market 

POPRVÉ V OLOMOUCI

Foto Josef Knápek

Foto Kateřina Pletichová

sf Olomouc – V olomoucké Pevnosti poznání se předposlední březnový den konal první
Mint Market. Mint jsou trhy s nezávislou módou, designem, a také výborným jídlem a de-
zerty, které se konají v mnoha městech České republiky, které podporují lokální české vý-
robce a originální design.
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New York – Společnost Adidas představila
svou první, 100% recyklovatelnou běžec-
kou obuv Futurecraft.Loop. Cílem projek-
tu je postupně se zbavit plastového odpa-
du. Suroviny mohou být využívány znovu
a znovu v uzavřeném cyklu. 

A nemusí jít jen o láhev s vodou nebo odnos-
nou tašku, ale i o pár vysoce výkonných bě-
žeckých bot. Až obuv doslouží, měl by ji záka-
zník vrátit do obchodu Adidas. Obuv pak pro-
jde procesem praní, rozložení na nejmenší
komponenty a roztavení do materiálu, ze
kterého vzniknou komponenty pro nové boty.
Při výrobě sportovní obuvi se obvykle použí-
vají komplexní materiálové směsi a lepené
komponenty. Materiál z takové obuvi lze
zpracovat jen na výrobky nižší kvality. 

Deset let vývoje
Po téměř deseti letech výzkumu a vývoje na-
šel německý výrobce sportovních potřeb

společně s předními partnery v oblasti vývoje
materiálů, výroby a recyklace v Asii, Evropě
a Severní Americe způsob, jak tento proces
změnit. Využitím pouze jednoho typu materi-
álu a odstraněním potřeby lepidel byla obuv
od počátku zhotovena tak, aby mohla být
znovu použita. Všechny komponenty boty
jsou vyrobené ze 100% recyklovatelného
TPU, který je spředen na přízi, zpracován na
úplet a ztvarován. Vrchní materiál se pak po-
mocí technologie Adidas Speedfactory nata-
ví bez použití lepidla na mezipodešev. Výsled-
kem je výrobní proces bez odpadu a zároveň
zůstává zachována původní kvalita obuvi. 
„Bylo nám jasné, že jde o vizionářský projekt,
jak po technické stránce, tak z hlediska cho-
vání spotřebitelů. Občas docházelo k tomu,
že jsme nemohli překonat některé technické
překážky, ale teď jsme udělali první velký
krok,“ komentuje novinku Tanyaradzwa Sa-
hanga, manažerka divize pro technologické
inovace ve společnosti Adidas. První genera-

ce obuvi Futurecraft.Loop bude uvedena
v rámci globálního Beta Programu společně
s dvěma sty vlivnými kreativci z celého světa.
Ti měli jako první možnost vyzkoušet, jak se
obuv nosí. Po otestování obuv vrátili společ-
nosti Adidas, která je znovu rozebrala a na
základě zpětné vazby vyvinula druhou gene-
raci této běžecké obuvi. Uvedení na trh se
plánuje na jaro/léto 2021.

Artsemestr není jen výstavou, ale
především dokladem a vyhodnoce-
ním soustavné práce v daném seme-
stru. Prezentují se jak výsledky dlou-
hodobých témat, tak krátkodobých
zadání. Na Artsemestru léto 2019
se představí celkem 23 akreditova-
ných ateliérů a Ateliér hostujícího
umělce. 
„Artsemesrt léto 2019 je prvním,
který můžu sledovat z pozice rektora.
Zejména mě těší, že se daří vzájem-
ně propojovat tvorbu různých ateliérů
a prohlubovat jejich spolupráci. Toto
je jedna z věcí, která dělá naší školu
jedinečnou“, říká nový rektor UM-
PRUM prof. Jindřich Vybíral.
Návštěvníci se opět mohou těšit na
nepřebernou škálu různých témat a prací.
U zmiňovaných spoluprací můžeme jmenovat
zadání Loutkové divadlo, kde spojily svoje síly
Ateliér designu nábytku a interiéru a Ateliér
ilustrace a grafiky. Na celoroční projekt Ateli-

éru textilní tvorby, který propojuje původní ře-
meslnou tradici zpracování skleněných perli-
ček s novými technologiemi a textilní tvorbou,
navázal Ateliér módní tvorby. Jeho studenti
připravili kolekci z autorsky tištěných látek

svých spolužáků. Výsledky zadání Ateliéru
skla na téma Zátiší byly zase vítaným objek-
tem pro tvorbu Ateliéru fotografie II. 
Ateliér grafického designu a vizuální komuni-

kace se věnoval zpracování slabikáře,
Ateliér K.O.V. vystaví mimo jiné kolekci
mini architektury odlité do bronzu
a Ateliér průmyslového designu bude
prezentovat novou kabinu pro Petřín-
skou lanovku. Architektonické ateliéry
se tentokrát zaměřily na vybrané loka-
lity různých měst – Ateliér architektu-
ry I navrhoval pro město Jihlavu, Ate-
liér architektury IV se zabýval Českým
Krumlovem a Ateliér architektury II
přinesl urbanistický koncept smíchov-
ského předpolí železničního mostu.
Katedra volného umění nechala ve
většině případů neomezený prostor
pro kreativitu bez omezení zadáním. 
Jedním z plánů rektora Jindřicha Vy-
bírala je větší otevření UMPRUM ve-
řejnosti. Nově jsou do programu Art-

semestru zařazeny komentované prohlídky.
Pro ty, kteří by si chtěli přehlídku klauzurních
a semestrálních prací projít s výkladem, jsou
přichystané v rámci programu Pražské mu-
zejní noci.

inzerce

Adidas 

RECYKLOVATELNÁ BĚŽECKÁ OBUV

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

ARTSEMESTR LÉTO 2019

Foto Adidas

Praha – Pro někoho půl roku očekávaná výstava, pro někoho intenzivní práce od rána do
noci. To přináší Artsemestr, přehlídka semestrálních a klauzurních prací studentů Vysoké
školy uměleckoprůmyslové v Praze. Tentokrát je k vidění od čtvrtka 6. 6. do neděle 9. 6.
v prostorách celé budovy UMPRUM.

Foto UMPRUM
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Z více než 60 přítomných vystavovatelů růz-
ných zaměření, příznivce módy jistě zaujala
značka Marco.in, která prezentovala tvorbu
z řad limitovaných edicí ready to wear kolek-
cí a několika exkluzivních luxusních kousků
oděvu. Hlavním záměrem chytré módy je uži-
tí modelů na několik různých variant a mož-
nost jejich pravidelného denního nošení.
Součástí chytré módy je i co nejnižší ekolo-
gická stopa. Například zero waste střihy mo-

delů a ekologicky recyklovatelné nebo rozloži-
telné materiály. 
V rámci týdne designu byla k vidění také tvor-
ba Moniky Novákové. Její značka (Re)Line(N)
propojuje tradiční textilní řemeslo – pletení na
ručních pletacích strojích a len, materiál ty-
pický pro středoevropské podnebné a pěsti-
telské podmínky. Příze pocházejí z přádelen
na Valašsku a Pardubicku a len je tkán v jed-
né z posledních tkalcoven na Moravě. Jednou

z hlavních myšlenek této kolekce je podpořit
textilní průmysl v České republice, od materi-
álů po komponenty. Celá kolekce je hrou svět-
la a stínu s vertikálními, horizontálními a di-
agonálními střihy a vzory. Fanoušky tradičních
českých textilních firem určitě potěšila pří-
tomnost Tkalcovny Kubák. 
Zajímavým spojením je spolupráce mladého
designéra Petra Jáchyma s tradiční textilní
firmou Tylex Letovice a.s. Síla a osobitost ab-
strakce Petra Jáchyma snoubící se s lehkostí
a vzdušností záclon/krajek pletených firmou
Tylex Letovice a.s. Tak byl komponován pro-
stor, kde jste se v úžasu zastavili nad jemnos-
tí objevující svojí hloubku i krajnost díky propo-
jení s energií tvořivosti a barev. Součástí pre-
zentace byla i černá záclona.
Inspiraci pro rozšíření spodního prádla nabídli
we are ferdinand a návrhářka Dominika Cha-
rousová se svojí značkou Negližé. Dámské
spodní prádlo, v podobě sofistikovaných kou-
sků, navrhované a šité v malých limitovaných
kolekcích pod značkou Negližé je díky náročné-
mu zpracování šito v omezeném počtu. Ele-
gantní a rafinovaný styl prádla podtrhují jemné
krajky, stuhy, lehké poloprůsvitné materiály
nebo i hedvábí. Negližé se tak volně inspiruje
rozmarností a koketerií doby rokoka.
Na Prague Design Weeku nechyběla instala-
ce Vyšší odborné školy oděvního návrhářství
v Praze. Z této školy vzešlo mnoho úspěšných
módních návrhářů. Doprovodný program na-
bídl přednášky, workshopy, design kino, aj.

Týden designu v Praze

PRAGUE DESIGN WEEK

sf Olomouc – Jedna z oblíbených stu-
dentských akcí, Fashion Event Dotek,
která se pravidelně koná ve Zlíně, letos
změnila místo konání a přesunula se do
historických prostor bývalého jezuitské-
ho konviktu v Olomouci. Cílem projektu
Fashion Event Dotek je propojit módu
s uměním pomáhat prostřednictvím 
charitativní dražby originální módní 
kolekce studentů Ateliéru designu 
oděvu UTB ve Zlíně.

Průběh 7. Fashion Event Doteku byl totožný
s minulými ročníky, nejdříve proběhly fashi-
on talky, v rámci nichž vystoupila mimo jiné
polská novinářka, spisovatelka a kritička
Agata Pyzik. Ta poukázala na nadcházející
trendy módního světa, jež se stále více in-
spirují minulostí a ulicemi měst východní Ev-
ropy, jakož i módou dávno minulou, jako na-
příklad šusťákové soupravy ze 70.let. 
Prezentace Jakuba RA, vizuálního umělce,
aktivisty, performera a vedoucího modelin-
gové sekce v New Aliens Agency, byla velmi
poutavá, zmínil totiž práci na projektech,
které procházejí jakýmsi procesem, včetně
chyb, a ve výsledku jsou vývoj i chyby divá-
kům přiznány, z důvodu ukázky posunu, po-
učení se z chyb a díky tomu přichází násled-

ný růst. RA poukazuje na vítanost odlišnosti
od rádoby ideálů. 

Není jen luxus a krása
Večer prezentovali svoji tvorbu studenti v rám-
ci bloku módních přehlídek a moderovala jej
módní kritička Františka Čížková. Velmi zaujala
kolekce Tomáše Višňovského. Hlavní inspirací
pro kolekci Také The Gloves je pro designéra
touha po kráse a luxusu v dnešním světě.
Drahé kožešiny, make – up testovaný na zvířa-
tech a výlohy obchodů plné oblečení, za který-
mi se skrývá mnoho bolesti. Dominantními
prvky kolekce jsou střihy inspirované honos-
ným barokem, obdobím plným chtíčů a pom-
péznosti. S kolekcí chce Tomáš klást důraz na
něco důležitějšího, než je luxus a krása.
Kolekci zahraničního studenta Mattea Carlo-
musta lze rovněž považovat za velmi zajíma-
vou. Nechyběl v ní pánský a dámský design
se silným odkazem na sex, sexualitu, krev,
hřích a vintage fetiš. Carlomusto zakompo-
noval do své kolekce velké množství latexu.¨

Charitativní dražba
Po přehlídkách mladých, začínajících desig-
nérů následovala charitativní dražba modelů
oděvů od návrhářů jako je Sabina Chrastilo-
vá, krejčovský salón Salón č.4, ale i doplňků

v podobě kabelek a ledvinek mimo jiné od de-
signérky Moniky Říhové. Výtěžek z této cha-
ritativní dražby ve výši 15 700 Kč poputoval
neziskové organizaci Mamma HELP v Olo-
mouci, pomáhající ženám s rakovinou prsu
a jejím rodinám. Hladký průběh charitativní
dražby svojí moderátorskou činností podpo-
řila Veronika Ruppert. Módní akci završila af-
ter party, jak je obvyklé.

Fashion Event Dotek 

LETOS V OLOMOUCI

sf Praha – Letošní šestý ročník akce, kde hraje hlavní roli design, se konal v dubnu, v domě
s číslem popisným 7, na Náměstí Republiky v Praze, vedle OD Kotva. Prague Design Week,
ale nebyl pouze o designu, své místo v něm našla také móda a textil.
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Foto Kristína Opálková
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Essen – Rok 2018 byl pro společnost
Deichmann stejně náročný jako pro jiné
módní a obuvnické firmy. Přesto firma za-
znamenala další růst, mimo jiné díky ex-
panzi v USA, uvedení na trh v Číně, Duba-
ji, Estonsku a Lotyšsku a největší akvizici
v historii společnosti získáním řetězce
s víc než 60 obchody se streetwearem
a sportovní obuvi. 

Vzrostl také počet poboček a internetových
obchodů. Celkově dosáhl Deichmann v uply-
nulém obchodním roce hrubého obratu ve
výši 5,8 mld. EUR ve 25 evropských zemích
a v USA, což představuje nárůst o 2 %. Za
rok 2018 prodal celosvětově 178 mil. párů
obuvi – téměř o 1 % více než v předchozím
roce. Po očištění o prodejní plochu zůstaly
tržby stabilní a mírně vzrostly o 0,1 %. Při-
bližně 60 % z celkových tržeb získala skupina
Deichmann v zahraničí. 
K 31. prosinci 2018 provozoval Deichmann
4 053 obchodů (3 989 v roce 2017) a 40
internetových obchodů (36 e-shopů v roce
2017). „Rok 2018 byl pro maloobchod
s módou v Evropě velmi obtížný. Zejména
přetrvávající teplé počasí mělo negativní do-
pad na vývoj,” komentoval výsledek hospoda-
ření Heinrich Deichmann, předseda před-

stavenstva. „I ve vyostřené konkurenci vůči
čistým e-shopům a obchodům s obuví jsme
si udrželi stabilitu a oproti trendům v branži
dosáhli růstu.” Důvodem je také strategie tý-
kající se internetového obchodu a multichan-
nelingu. Zisk je podle Henricha Deichmanna
uspokojivý. „V budoucnu budeme schopni re-
alizovat náš růst bez externích sponzorů
a zůstat tak podnikatelsky nezávislí. V uplynu-
lém roce se opět ukázalo, že náš koncept
postupného růstu jako rodinné společnosti

je stále tou správnou cestou,“ dodává Deich-
mann. S ohledem na hospodářskou situaci
plánuje společnost Deichmann růst také v le-
tošním roce. Plánované investice pro celou
skupinu dosahují rekordní úrovně 285 mil.
EUR, které se využijí na modernizaci sítě po-
boček, otevírání nových kamenných obchodů
i do internacionalizace a digitalizace. V letoš-
ním roce plánuje skupina otevřít po celém
světě 229 nových prodejen, z toho 256 by
mělo projít rekonstrukcí.

inzerce

Deichmann 

LEHKÝ NÁRŮST TRŽEB 2018

Praha – Společnost Kantar zveřejnila dru-
hé vydání žebříčku 75 nejhodnotnějších
maloobchodních značek BrandZ Retail Top
75. Amazon obhájil své první místo
(315,5 mld. USD) před čínským interne-
tovým obchodem Alibaba a fast foodovým
řetězcem McDonald‘s. Na dalším umístě-
ní se projevily různé trendy, které ovlivnily
vývoj zejména v oděvní branži. 

Pozoruhodný je skluz módních řetězců Zara
a H & M, podmíněný v první řadě ekologický-
mi aspekty. Španělská módní značka Zara
skončila na 12. místě, o dvě místa níž než lo-
ni. Její hodnota klesla o 10 % na 22,6 miliar-
dy USD. Švédský módní gigant H&M ztratil
39 % své hodnoty (6,4 miliardy USD za rok
2019) a spadl z 15. místa na 37. Tyto hráče
zaměřené na fast fashion ovlivnilo rostoucí
uvědomění zákazníků zaměřené na výrobní ná-
klady, dopravu a prodej levných produktů na

málo použití, komentovala společnost Kantar.
„Oděvní průmysl se ocitl pod tlakem, protože
se mění očekávání zákazníků. Řetězec Zara,
který je považován za vynálezce fast fashion
ještě před nástupem internetového obchodu,
má za sebou těžký rok. A to navzdory úspě-
chu oděvů ve stylu athleisure, rostoucí oblibě
sportovních a lifestylových značek a výrazné-
mu zájmu zákazníků o zdraví a fitness.“

Největší oděvář? Nike!
Co se týká oděvních firem, opět vede Nike
(47,4 mld. USD) na 5. místě žebříčku. Nej-
větší skok vpřed v celkové klasifikaci se poda-
řil sportovní a athleisure značce Lululemon.
Kanadská značka zvýšila svou hodnotu
o 94 % na 6,9 miliardy USD, což ji zajistilo
35. místo v žebříčku. K vítězům patří také
Adidas s nárůstem o 13 % (20. místo). Do
žebříčku se nově dostala firma Levi’s, která
nedávno vstoupila na burzu (74. místo), stej-

ně jako značka The North Face (66. místo).
V žebříčku maloobchodních značek se také
velmi dobře umístil luxusní průmysl v čele
s francouzskými módními domy jako je Louis
Vuitton (6. místo), Chanel (8. místo), Hermès
(10. místo) a Gucci (11. místo. Do žebříčku
se dostal také módní dům Saint Laurent
a skončil na 58. místě s 3,57 mld. USD. 
Žebříček BrandZ Top 75 vychází z tržních
údajů společnosti Bloomberg s rozsáhlými
znalostmi o spotřebitelích po celém světě,
pokrývající více než 166 000 různých zna-
ček na více než 50 trzích. Toto hodnocení
zahrnuje čistě maloobchodní značky, zamě-
řené na fast food, oděvy a luxusní produkty.
Schopnost každé značky posilovat obchodní
růst závisí na tom, jak ji vnímají zákazníci.
Analýza Brand umožňuje firmám identifiko-
vat sílu své značky na trhu a poskytuje jasné
strategické pokyny, jak dlouhodobě zvyšovat
hodnotu.

Žebříček nejhodnotnějších maloobchodních značek ve světě 

AMAZON OBHÁJIL PRVENSTVÍ
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V barevnosti převládají přírodní tóny od vel-
bloudí hnědé po hnědou přes olivové a dýňo-
vé tóny, které se mohou kombinovat s výra-
znými barvami jako je žlutá, modrá, petrole-
jová nebo vínová. Škála jemných pastelů
a pleťové tóny podtrhují femininní výraz, mo-
hou se kontrastně kombinovat s káry nebo
tisky. Tisky vnášejí do módního vzhledu žá-
doucí napětí, patří k nim florální a šátkové
motivy, grafické mikrodezény. Ve vzorování

jsou aktuální kára ve všech možných varian-
tách, florální motivy, ale také leopardí vzory
a dezény hadiny. Vzory se často vzájemně
kombinují v jedné barevné řadě. 
Do popředí se dostávají kvalitní materiály, žá-
dané jsou kontrasty hřejivé vlny ke splývavým
kvalitám, saténu nebo šifonu. Hravě se kom-
binují vlna, hedvábí, kord, samet nebo pliso-
vané materiály se strukturními úplety, s tka-
ninami s lesklým nebo hladkým povrchem.

V trendu jsou usně v černé a přírodních tó-
nech, které se uplatní nejen na bundách, ale
i na tužkových sukních a skiny kalhotách.
Heslem sezony je vrstvení, nejen vzhledem
k rozmarům počasí, ale i pro vytváření rozma-
nitých kombinací a nových stylů. Ke klíčovým
kouskům patří romantické šaty a halenky
s bohatými tištěnými dezény, které se doplňují
hrubě pletenými kabátky. Sukně mají většinou
délku midi a aby nepůsobily nudně, kombinují
se s předimenzovanými svetry, hrubými plete-
ninami, flaušovými mikinami s kapucí nebo
plyšovými kabátky. Plisované sukně patří ke
stále oblíbeným. Kalhoty se představují jak
v módních širokých tvarech, tak jako slimky
nebo mrkvové tvary s délkou ke kotníku. Velmi
módní jsou také kalhotové komplety ve výra-
zných barvách. Alternativou k elegantním
plášťům jsou peleríny a ponča. 

Trendy dámské módy pro podzim 2019 

HRA S BARVAMI, 
VZORY A TEXTURAMI
js Praha – Podzimní kolekce vykazují výrazné zklidnění oproti předchozím sezonám. Před-
stavují se elegantněji, přestože uvolněná silueta zůstává zachována. Barvy a dekorativní
prvky už nejsou tolik výrazné, převládají přírodní tóny. Vlněné pláště nebo blejzry se har-
monicky kombinují s šaty, sukněmi nebo kalhotami do sebevědomého looku. Pleteniny jsou
nezbytným doplňkem k romantickým šatům a sukním, úzkým i širokým kalhotám. Rafino-
vané vrstvení určuje sezonu a podtrhuje trend k individuálnímu stylingu. Sportovní, retro,
romantické a folklorní vlivy se hravě zapojují do moderního stylu.

Ichi Riani

Basler Oui
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Marc Cain

Fransa

GOLDEN
AUTUMN

Teplé podzimní barvy se svítivou
žlutou, karí, oranžovou, medo-
vou, jantarovou a dýňovou určují
barevnost námětu. Neutrální
kontrast tvoří hnědá, khaki a an-
tracitová. Maskulinní prvky se
spojují s femininním výrazem
a cool sportovností. Flaušový
vzhled, plyše, pleteniny, hladké
a strukturní materiály podtrhují 
celkový vzhled.

Oui Basler

9

CITY 
ELEGANCE 

Elegantní městský chic s jemný-
mi ležérními detaily. Vedle de-

centních tónů jako je nebělená
bílá, ecru, velbloudí hnědá
a mandlová navozuje svěží

vzhled růžová a korálová. Měk-
ce vypracované kabátky a pláš-

tě doplňují sukně v midi délce
a kalhoty různých šířek. Důleži-
tou roli hrají kordy, vlna, směsi

s viskózou a pleteniny.

LaurelFransa

Elena Miro

Brax

Luisa Cerano

Ichi

Gestuz
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WILD SPIRIT

Dezény zvířecí srsti, především
leoparda a zebry, jsou stále in,
přidávají se motivy hadiny. Obje-
vují se na halenkách, tričkách,
sukních, šatech, kalhotách, ka-
bátcích, mikinách a pláštích. In-
terpretují se buď v přirozených
tónech nebo se doplňují svítivý-

mi akcenty. Často se divoce
kombinují mezi sebou, čímž vzni-

ká nový, neotřelý vzhled.

Soaked in Luxury

Elena Miro

Part Two Oui

Be Young Blue Seven

Lena Hoschek

FLOWER
EXPLOSION

Trend se vyznačuje ležérností,
ženskostí a kreativní hrou s bo-
hémským a etno výrazem. Florál-
ní motivy se objevují ve všech va-
riantách, včetně velkých solitér-
ních květů na svetrech. Šaty se
představují od krátkých po dlou-
hé délky a jsou klíčovým kouskem
sezony. Halenky se doplňují širo-
kými kalhotami, maxišaty objem-
nými kardigany.

Foto archiv firem

Marc Cain

Tuzzi

10

Soaked 
in Luxury

Gestuz
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V barevnosti dominují přírodní tóny okrové,
jantarové, olivové, modrá v různých nuancích
od švestkové přes indigovou po noční mo-
drou, vínová a antracitová. Jako akcent se
objevuje výrazná modrá, svítivá červená a ša-
fránová žlutá. Velbloudí hnědá je spojujícím
článkem mezi klasickým a moderním výra-
zem. Materiály přispívají k rozmanitým mož-
nostem kombinací. Spojují se přírodní a tech-
nické materiály, přidává se hra s různými tex-
turami a vzory. Moderní výraz získávají i rusti-

kálně působící vlněné kvality. V trendu jsou ká-
ra, lehká vlna, bavlna, kord, směsi s vlnou
a materiály ve vlněném vzhledu. 
Akcent do podzimní módy vnášejí pleteniny,
a to jak živými barvami, tak strukturami
a možnostmi vrstvení. Roláky a pletené vesty
se vracejí do módy, díky přízím Airflow působí
objemněji a přitom jsou lehké. Mikiny, včetně
modelů s kapucí, se nosí i pod formální saka.
Pólokošile a trička s dlouhým rukávem se
představují v melanžích, muliné, bikolorních

žerzejích, se strukturním a opraným ožive-
ným povrchem a jsou alternativou ke košilím. 
V trendu jsou košile z kordu, sametu nebo
flanelu, které se mohou nosit jako svrchní
oblečení přes trika nebo roláky. Bavlněné ko-
šile se vzorují kašmírskými nebo kravatovými
vzory, velkými okenními káry, millefleurs,
glenčeky, abstraktními kamuflážovými vzory,
novými variantami kár a digitálními tisky. 
Džíny se stále víc začleňují i do pěstěného by-
znys oblečení. Zhotovují se z vysoce kvalitních
denimů jako je japonský raw selvedge. Důleži-
té jsou obousměrně roztažné materiály, kuso-
vě barvené modely, dvoubarevné štepování.
Kord se vrací do módy a představuje se na
klasických kalhotách s pěti kapsami. Baby
kord se uplatní na úzce střižených kalhotách
chinos ve světlých zemitých tónech. Nabídku
doplňují kalhoty z robustního a lehkého žerze-
je ve směsi s techno přízemi.

Pánská móda pro podzim a zimu 2019/20

KORD A PLETENINY 
JSOU V TRENDU
js Praha – V pánské módě má stále větší význam pohodlí, důležité jsou lehké materiály
s podílem elastanu a pleteniny. Ležérní vrstvení umožňuje propojovat klasické obleky
a městský casual vzhled. Kombinují se krejčovsky vypracovaná saka s kalhotami chinos
nebo džíny a k tomu outdoorový kabátek. Károvaná saka ke kalhotám z kordu, k tomu ko-
šile vzorovaná mikrodezény, vesta nebo mikina s kapucí. Silueta je obecně uvolněnější,
u kalhot se objevují kónické tvary nohavic a pasové záhybky, které umožňují větší pohodlí.
Zůstávají úzké kraje a trochu zkrácená délka nohavic, aby vynikla obuv.

Atelier Torino

Roy Robson
Roy Robson
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Carl Gross

Blue Seven

Atelier Torino

SMART CASUAL

Námět spojuje klasický a ležérní
styl. Formální saka a obleky mají

měkčí, uvolněnější výraz. Důraz se
klade na pohodlí. Tradiční krejčov-

ské umění má velký vliv na sou-
časné trendy a spojuje se s prvky

workwearu a sportswearu. Mikina
k saku a vlněné kalhoty s tunýlko-
vým průvlekem propůjčují byznys

oblečení sportovní nádech.
K módnímu pěstěnému looku pa-
tří poněkud širší kalhoty s kónicky
se zužující nohavicí, rolák a vlněný

plášť klasického střihu.

Alberto Blue Seven Alberto

Olymp

Eduard Dressler

Carl Gross

SPORT CHIC

Nekomplikovaný casual look, pro
který jsou charakteristické funkč-
ní a měkké materiály jako jsou
žerzeje, pleteniny a strečové tka-
niny. Vše je snadné na údržbu,
nemačkavé a zároveň prodyšné.
Typický je čistý styl, lehké mate
riály a svěží barvy. Nepostrada-
telné jsou tréninkové kalhoty
s tunýlkovým průvlekem nebo kal-
hoty z kordu, triko s dlouhým ru-
kávem, mikina s kapucí a ležérní
plášť nebo parka. Košile z flanelu
nebo kordu se nosí přes rolák.

13

Foto archiv firem

Digel

Brax

Eurex 
by Brax

Brax
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js Praha – Podle veletrhu MICAM v Milá-
ně se nová sezona inspiruje třemi náměty.
Prvním jsou vlivy vintage, které jsou stále
módní, v kombinaci s trendem k udržitel-
nosti, druhým pak mystické a spirituální
vlivy s nádechem romantiky a třetím inspi-
race free stylem, který je experimentální,
avšak zároveň kultivovaný. Nový design se
pojí s pohodlím, teplé tóny se střídají se
zářivými pastely. Stále aktuální jsou zvíře-
cí dezény, přidává se hadina. 

Na trendových přehlídkách veletrhů obuvi se
představily barvy koření ve všech tónech (ka-
rí, paprika, skořice), hnědé tóny od béžové
přes koňakovou až po hnědou, červené tóny
od růžové po bordó, šedá a zimní bílá. Ná-
mořnická modrá vytlačuje částečně černou.
Módní jsou také syté a živé barvy drahokamů
vyzařující energii. Pro mladou módu vytvářejí
akcenty neonové barvy a nápisy.

Trendy obuvi pro podzim a zimu 2019/20

BAREVNÝ AKCENT 
KE STYLOVÝM ZLOMŮM

DÁMSKÁ OBUV
Dámská móda se představuje v novém uhlazeném stylu s redukovanými střihy a vyzařuje větší klid, takže outfity působí navzdory sportovním vli-
vům elegantněji. Zůstávají šaty, vracejí se sukně, nejčastěji v délce midi. Kalhoty mají uvolněné střihy, většinou zkrácenou délku nebo záhybky
v pase. Důležitý je individuálně vytvořený outfit ze směsice vzorů nebo materiálů, k němuž pak vynikne barevně kontrastní obuv. Na druhou stra-
nu je módní i monochromní look, který umocňuje obuv sladěná v tónu. Charakter podzimních kolekcí dámské obuvi podtrhují zušlechtěné usně
nappa, měkké nubukové a velurové usně v podzimních tónech hnědé a vínové. Na svršcích se uplatní i kárované a tvídové tkaniny, materiály se
zvířecími potisky a strečové kvality, které vykazují oživený povrch. Podešve jsou většinou výrazné, podpatky špalíkové. Vedle stále aktuálních
sportovních sneakerů a kotníčkové obuvi patří k trendu obuv v kovbojském stylu. Komerčně se budou lépe prosazovat modely jen lehce naznaču-
jící westernový styl, bez typického prošívání a příliš zkoseného podpatku. Modely na jemnějším podpatku a s užším kopytem působí elegantněji. 

14

LODIČKY

V kolekcích se představují nové typy otevřených lodiček
v retro stylu s vyšším svrškem, s karé špičkou a výraznými
přezkami, na platformě, s femininními podpatky, se zaoble-
nou špičkou na štíhlém kopytu. Elegantně působí modely
z kroko usní nebo hadiny, pozornost přitáhnou lodičky vzoro-
vané britským kárem nebo glenčeky.

Frankie

Tamaris

Tamaris
DadaMarc Cain

ZVÍŘECÍ DEZÉNY A HADINA

Stále aktuální jsou motivy leopardí a zebří srsti, přidává
se hadina. Tento trend se objevuje na všech typech obuvi,
od lodiček po holeňovou obuv a to jak v přírodním vzhledu,
tak inovovaný nápadnými barvami nebo neonovými akcen-
ty. Vynikne na obuvi prostých tvarů, navozuje svěží vzhled
a přitahuje pozornost.

Gabor

Tamaris

Marc Cain
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CASUAL 

U sportovní a volnočasové obuvi jsou důležité výrazné a záro-
veň lehounké podešve TPU. Dynamický vzhled podtrhují zářivé
barevné akcenty sneakerů s podešví chunky. Sneakery z velu-
rových usní nezapřou retro vlivy ve stylu 70. a 80. let.

PÁNSKÁ OBUV
V pánské módě převládá silueta buď spíš klasická v šedých tónech, s károvými vzory, nebo ležérně sportovní. V barevnosti se
vedle černé objevuje celá škála koření od karí přes paprikovou po skořicovou. Mezi vrchním oblečením a obuvi se záměrně in-
scenují stylové zlomy. Pruženková obuv, moderní pohorky a holeňová obuv se zhotovují z kvalitních usní na výrazných a nápad-
ných podešvích se zdůrazněným rámem. Důležité je, aby obuv byla lehká, měkká a funkční. Stále aktuální zůstávají „dad sne-
akery“. S novou siluetou se představují čisté typy sneakerů, hybridy mezi sneakery a byznys obuví, které jsou přijatelné jako
obuv do kanceláře. K tlumené podzimní barevnosti se přidává námořnická modrá, antracitová, zelená, vínová a odstíny hně-
dé, včetně koňakové, až po černou. Obuv může buď vytvářet kontrast k vrchnímu oblečení, nebo může být sladěna s outfitem
tón v tónu a podtrhnout total look.

Caprice

Gabor

Tamaris

V KOVBOJSKÉM STYLU 

Kotníčková obuv ve westernovém stylu patří k největším
trendům. Představuje se jak v autentickém vzhledu, tak jem-
nějším vypracovaní. K módnímu vzhledu přispívají detaily ja-
ko autentické švy, intarzie, velké přezky nebo graficky uspo-
řádané nýty. Ručně zpracovaná povrchová úprava na špičce
a patě podtrhuje rustikální nádech.

Marco Tozzi

Hoegl

Gabor

Chroma Soma

Marco Tozzi

KOTNÍČKOVÁ OBUV

Elegantní kotníčková obuv z ušlechtilých usní na gracilních
podpatcích a s jemnými detaily působí stylově. Díky zářivým
barvám, které obzvlášť vyniknou na velurových i lakových 
usní, vytvářejí akcent k elegantnímu outfitu v tlumených 
barvách. Objevují se i modely s výraznou sponou a špalíko-
vým podpatkem.

Calzaturificio 
Fratelli Borgioli

Bevi

Roy Robson

BYZNYS 

Obuv se představuje v klasických tvarech se zaoblenou špičkou
nebo lehce naznačenou karé špičkou. Nabídka zahrnuje klasic-
ké šněrovací polobotky, oxfordky až po modely s dvojitou pře-
zkou. Klasické tvary odlehčují sportovní detaily, například ba-
revně kontrastní šněrovadla.

Digel

Niki Calzature

Foto z veletrhu MICAM Milán, Gallery Shoes Düsseldorf a archiv firem

Harmont 
& Blaine

Cinque

s.Oliver
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Trendy dětské módy pro podzim a zimu 2019/20

VLIVY SPORTSWEARU,
ROCKU A GLAMOURU

Amaya

Velveteen Piccola Ludo

16

Lorsobruno

Ke stále oblíbeným patří námořnická modrá,
červená a bílá. Hodně se také objevovaly bar-
vy koření. Vracejí se opět kordy, jak s široký-
mi, tak úzkými řádky. Objevují se na šatech,
šatových sukních, kabátcích, kalhotách, mini-
sukních a šortkách a působí velmi cool k pře-
dimenzovaným svetrům. Nepostradatelné
jsou imitace kožešin a nové leopardí vzory,
které se objevují všude. Tvary jsou plné a vo-
luminózní, hodně se objevovaly kalhoty s lac-
lem, overaly, bomberské bundy jak v metalic-
kých tónech, tak i střízlivějších odstínech. 

Dívčí móda
V dívčí módě jsou důležité dekorativní prvky
jako rýšky, které se objevují na šatech, halen-
kách a nekonvenčně střižených rukávech, ta-
ké v kombinaci s plyšovými tkaninami a roz-
šířenými tvary. Důležité jsou směsice ma-
teriálů a stylů, například leopardí potisky

a imitace beránčí kožešiny na bomberské
bundě nebo plisovaná sukně s leopardím vzo-
rem k mikině se skejtovým logem. Stejně tak
důležitá je hra s kontrasty, metalické efekty
se kombinují s flaušovými texturami nebo de-
nimem, třpytivé plisované sukně s mikinami
nebo voluminózními svetry. 

Chlapecká móda 
Nepostradatelné jsou džíny, měkké tréninko-
vé bundy a kalhoty, kárované košile, bundy
a parky s plyšovou podšívkou. Vracejí se car-
go kalhoty z bavlněného tvilu, fleecu nebo žer-
zeje. Sportovní styl kalhot a mikin podtrhují
lampasy a proužkové náplety. V barevnosti
upoutá kombinace černé, elektrické modré
a limetkové. Klasická námořnická modrá se
doplňuje žlutou, fuchsiovou a zelenou. Cool
vzhled podtrhují tištěné slogany a grafické
vzory v městském vzhledu.

js Praha/Florencie – Trendy dětské módy, jak je představil veletrh Pitti Bimbo ve Florencii,
se ubírají směrem k plédům, prošívanému sametu, tvídovým kabátkům a bundám. Obecně
převažovala exploze barev, k nejnápadnějším patřila žlutá okrová.

Unlabel Kids

REMINISCENT OF THE
ENGLISH COUNTRYSIDE 

Námět ve stylu anglického venkova a college se
odráží v pěstěném vzhledu a klasickém krejčov-
ském umění spolu s britskými káry, glenčeky,

pleteninami, velvety a samety. Návrat k 80. letům
se projevuje ve vrchním oblečení, pro které jsou cha-

rakteristické batikové vzory na mikinách, samety v ži-
vých barvách, imitace beránčí kožešiny, modré, hnědé

a světle růžové mikiny. Bundy a parky upoutají žakárský-
mi, tartanovými nebo plédovými vzory. Bomberské bundy

a kabátky z imitace kožešin, moderní tartanové šaty s jemnými
detaily. Pro chlapce se styl ubírá ve stylu dandy, s kalhotami zúžený-
mi ke kotníkům, košilemi a vestami.
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Foto z veletrhu Pitti Bimbo, Florencie

Raspberry Plum

Boboli

Infantium Victoria

NORDIC TALES 
& BLACK AND WHITE

Severská pohádka se sněhem a vůní dřeva, prozářená hravými efek-
ty, hedvábnými aplikacemi, Swarovského křišťály a ručně vyšívanými
květy, které vyniknou na oblečení připomínajícím malé šperky. Imagi-
nární styl zahrnuje i návrat do osvědčené klasiky černé a bílé. Měkká
vlněná buklé a potištěné imitace kožešin inovují sáčka, kabátky a pláš-
tě. Šaty mají různé délky v souladu s hrou vrstvených materiálů. Miki-
ny a trička s tištěnými nápisy, výšivkami a potisky jsou sladěny se
skládanými sukénkami, vyšívanými legíny, šortkami, kalhotami z brou-
šené bavlny a džíny, zdobenými aplikacemi a pajetkami.

LITTLE GLAM ROCK DIVAS

Romantická bezstarostná nálada se mísí s městským moderním sty-
lem. Výrazná a jasná paleta barev zahrnuje odstíny žluté a zlaté na

černém a bílém nebo na modrém a červeném podkladu. Tvary
a materiály, potisky a doplňky vypůjčené z dámského oblečení jsou
s hravým nádechem zmenšeny na dívčí velikosti. Hra s vrstvením

oděvů a experimentování s mixováním sportovních a glamour kou-
sků. Kožešinové vesty a bundy z velvetu se nosí přes potištěné maxi

mikiny nebo kárované košile, k sametovým kalhotám nebo legínům
s hvězdičkovými vzory. Džíny a košile z černého denimu zdobí dekora-

tivní prvky z eko kožešin.

Stefania Mayoral

ATHLEISURE INTERACTS 
WITH THE MINI-ME STYLE

Námět Athleisure ve spojení s miniaturizací módy dospělých. Experi-
mentování se stylem. Důležité jsou žinylky, tyl, pleteniny s příměsí lu-
rexu, mikiny a technická piké vedle denimu s různými druhy oprání.
Tvary džínů od super skiny ke girlfriend. Oblečení sleduje siluetu po-
stavy, zároveň podporuje pohyb. Klasické oblečení pro aktivní sporty
zahrnuje joggingové kalhoty, vatované bundy a bundy z žerzeje a po-
česané bavlny. Trend k vrstvení se rozšiřuje na pláště a pleteniny. 
Mikiny hrají důležitou roli, oživují je velká loga, různé vzory, textury,
nášivky nebo proužkové náplety.

THE POETIC RICHNESS 
OF THE LUXURY COLLECTION

Sofistikovaný luxusní námět, který spojuje řemeslné zpracování
a design. Poetické originální dezény, tisky, motivy cirkusu, dět-

ských knížek, zvířátek, inspirace 60. a 70. léty. Naivní vzhled se
interpretuje elegantně se špetkou romantismu, florální tisky vyka-

zují nádech vintage. Retro šaty se skládanými sukénkami, balonko-
vými rukávy a límci s mašlemi. Objevují se však i asymetrické

a moderní střihy, kalhoty s délkou ke kotníku. Intarzie, aplikace,
pajetky a výšivky se objevují vedle drobných surrealistických deta-

ilů. Bohatost barevné palety doplňují rozmanité textury, imitace 
kožešin, krajky, organdy a tyl.

Tuc Tuc Abel & Lula
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Dětská obuv pro podzim a zimu 2019/20

COOL VZHLED, MODERNÍ
DESIGN A FUNKČNOST

Blue Seven
Viking

Clic

Arnetta

OUTDOOROVÁ OBUV

Sportovní outdoorová obuv se inspiruje trekovou
a turistickou obuví a zároveň se adaptuje na měst-

ský životní styl. Typické jsou například pohorky,
sneakery z technického úpletu apod. Čistý pří-
močarý vzhled sportovních pohorek zdůraz-

ňují kontrastní švy a reflexní aplikace, dvouba-
revná šněrovadla, háčky a očka.

18

Develab

Viking

Richter Primigi

Rooskickx

V barevnosti dětské módy se objevují živé
barvy jako je královská modrá, červená, sví-
tivá žlutá vedle neutrálních tónů. Velmi důle-
žitá je paleta přírodních tónů, hnědých a ze-
lených odstínů. Přidávají se tlumené barvy ja-
ko ecru, okrová a růžová akcentované tma-
vou modrou a granátovou červenou. Odstíny
modré a kouřové modré vyniknou na různých
materiálech, ať už je to lak, plyš nebo velur. 
Dívčí obuv ozvláštňují třpytivé detaily, pajetky,
florální tisky, mašličky, výšivky a aplikace
s florálními motivy, lesklé aplikace a podešve

se stříbrně třpytivou povrchovou úpravou.
Nechybějí nýty a přezky v rockovém vzhledu.
Derbovní holeňovou obuv zjemňují zářivé ka-
mínky a sametová šněrovadla. Avantgardně
působí vsadky z usně se zebřím potiskem.
V trendu jsou motivy hvězdiček, objevují se
jak na botičkách pro batolata, tak v dívčích
kolekcích. 
Funkční textilie jsou pro zimní sezonu mimo-
řádně důležité, aby obuv byla odolná vůči vlh-
kosti a zároveň prodyšná. Pro nové kolekce
jsou charakteristické kvalitní usně, nápadné

designérské prvky a uzávěry, umožňující
rychlé zapínání, sportovní a přitom velmi
harmonická hra barev. Podešve přitahují po-
zornost nejen výrazným profilem, ale i barev-
nými kontrasty. Hodně se objevují plyše, kte-
ré jsou příjemné na nošení a zároveň vytvá-
řejí i dekorativní prvek. Zimní obuv z ekolo-
gické usně Terracare se vyznačuje čistým
minimalistickým designem. Nepostradatelné
jsou i holínky v pestrých barvách vzorované
grafickými dezény. 
Výrobci jako Ricosta přicházejí s půvabnými
inovacemi, které se dětem určitě budou líbit.
Svršek obuvi se v kontaktu s vlhkem, ať už je
to déšť nebo sníh, zbarví a jakoby kouzlem
se objeví motivy hvězd nebo dinosaurů.
Stříbrné a neonově zbarvené reflexní pásky
vypadají nejen trendově, ale zaručují také
větší bezpečnost ve tmě.

js Praha – Po letní sezoně dětské obuvi v pestrých barvách se podzimní a zimní kolekce
představují s inovativními náměty zaměřenými na ekologii, recyklované a udržitelné mate-
riály. Nové kolekce kombinují klasický, moderní a sportovní styl, britské inspirace s náde-
chem vintage. Klíčovými náměty jsou prvky inspirované pohorkami, plyše a imitace kože-
šin se zvířecími dezény.

Missouri
Kavat
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Foto z veletrhu GDS Düsseldorf © Messe Düsseldorf), MICAM Milán a archiv firem

ZIMNÍ SNEAKERY

Jsou vybaveny hřejivou podšívkou z beránčí
kožešiny nebo plyše. Kotníkové sneakery
upoutají pozornost světlou hladkou nebo pro-
filovanou podešví PU/TPU a reflexními ba-
revnými detaily svršku, kombinací technic-
kých úpletů s velurovou usní a barevně sla-
děnými kamuflážovými vzory.

PRO NEJMENŠÍ DĚTI

Pro děti, které se učí chodit, jsou určeny lehounké a funkční
botičky z prvotřídních materiálů s protiskluzovou podešví. 
Usňové podšívky neobsahují chrom, stejně tak kovové kom-
ponenty neobsahují nikl. Zimní botičky jsou vybaveny hebkou
a hřejivou podšívkou z beránčí kožešiny a flexibilní protiskluzo-
vou podešví z přírodního kaučuku.

Asso
RichterViking

Rooskickx Ricosta

Primigi

Melania
Italia

Develab

KOZAČKY A SNĚHULE

Stylové jsou sněhule (moon boots) z kvalitního
softshellu s membránou Sympatex, které udržují

dětské nožky v teple a suchu. Jsou lehounké
a mimořádně odolné, svršek a tužinka jsou zho-
tovené z jednoho kusu. Obuv ozvláštňují dvouba-

revné podešve, které jsou protiskluzové.
s.Oliver

Primigi

Lorsobruno

Rooskickx

Richter

Unisa

Kavat

LelliKelly

Asso
Develab

Richter

KavatRichter
Richter
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js Praha – Jednoduchost a minimalismus
ve vybavení interiérů ztrácí na svém v
ýznamu. Nové trendy bydlení vyzařují
útulnost a radost ze života a odmítají
strohé koncepty redukovaných interiérů,
kterým často chybí duše. V hektickém 
životě propojeném sítěmi vzniká touha
stáhnout se do klidu a bezpečí domova,
který svou atmosférou přispěje k relaxa-
ci po náročném dni.

Purismus nahrazuje bezstarostná elegance,
eklektické směsice glamouru, retro a přírod-
ního vzhledu, které navozují pocit radosti
a štěstí. Nábytek, svítidla a bytové textilie by
se měly dotýkat srdce a oslovovat všechny
smysly. Cení se kvalitní řemeslné zpracování
a rukodělný vzhled. Příkladem jsou ručně ma-
lované tisky na kobercích, staré vybledlé tkani-
ny jako žakáry, improvizovaně působící dezény
nebo ručně barvené textilie. K pohodě přispí-
vají oblíbené dekorativní objekty vyjadřující záli-
bu v umění, přírodě, cestování nebo sběratel-
skou vášeň a vyvolávající dobrou náladu. 

Trendy bytového textilu

VYZAŘUJÍ ATMOSFÉRU
RADOSTI A ÚTULNOSTI

DOMINUJÍ 
GRAFICKÉ VZORY

Podle veletrhu Heimtextil patří k trendům struktury, grafic-
ké vzory a materiály podporující zdraví. Grafické vzory jsou

nepostradatelné, objevují se ve všech oblastech, od koberců
přes nábytkové a dekorační tkaniny až po stolní a ložní prád-

lo. Zastoupeny jsou varianty geometrických dezénů, kár,
kosočtverců a diagonálních proužků, stejně tak inspirace
z 50., 60. a 70. let, elegantní stylové prvky art deco

a design a la M. C. Escher (nizozemský umělec, známý svý-
mi optickými klamy a paradoxy perspektivy). Dalším vel-

kým námětem je výrazný trojrozměrný vzhled.
Všechny druhy textilií s výraznou haptickou

strukturou poskytují vzrušující impulzy pro
zrak i hmat. Přidávají se další aspekty jako

je řemeslné zpracování, kvalita a poctivost. Pa-
tří mezi ně bavlněný a lněný vzhled s typickým ne-

pravidelným zesílením vláken, propracované tradiční
vazby, zajímavými výřezy a směsi materiálů, vlivy

z outdoorového a funkčního oblečení a všude za-
stoupené efekty patiny. Zvlášť ušlechtile působí

strukturní povrch v kombinaci tmavých še-
dých a stříbrných tónů s přírodními, často

světlými nebarvami. Kompozice doplňují pu-
drové pastely růžové přes šeříkovou po mátovou

a modrou. Záměrné mísení se světlými odstíny
šedé propůjčuje barevnosti ležérní a vyzrálý

dotek. Zároveň k tomu se dál rozvíjí trend
denimu, podpořený robustním stylem v blá-

tových a khaki tónech v kombinaci se svítivou
oranžovou. Vše působí sladěně a harmonicky. Vý-

razné akcenty zlaté a hořčicové žluté ultrafialové
se objevují zejména v opulentních luxusních

kolekcích.

20



21

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

květen – červen 2019

ZÁCLONY, DEKORAČNÍ
A NÁBYTKOVÉ TKANINY

Důležitou roli hrají ekologické a udržitelné materiály, recyklace, upcy-
klace, využívá se odpad z moří, jako jsou rybářské sítě a PET láhve

na recyklovatelné příze. Také zde převažují grafické dezény, od jedno-
duchých geometrických vzorů jako jsou kára, kosočtverce a proužky
až po komplexní vícebarevné optické klamy. Důležitou roli hraje pro-
myšlený mix různých přízí, způsobů tkaní nebo materiálů stejně jako

střídání transparence a neprůhlednosti. Závěsy vykazují prolamované
vzory, cut-outs a aspekty patiny. Sladěné nábytkové tkaniny se vyzna-
čují dvoubarevnými melírovanými a drsnějšími strukturami. Mezi ino-
vacemi se představily nábytkové tkaniny bez teflonu, založené na na-

notechnologiích, které lze čistit čistou vodou.

ADO

Satamo

Linder

Ziele

Linder Himla

LOŽNÍ A KOUPELNOVÉ PRÁDLO 
PRO POCIT POHODY 

Útulnost se bude také prosazovat v ložnici. Postele nebudou již tak opulentní, zato se
uplatní vícero přikrývek a přehozů. Ložnice bude v příštích letech pro interiérový de-

sign důležitějším prostorem, což mimo jiné souvisí i s novým zvykem
sledovat seriály na mobilních zařízeních v posteli. Klíčovým slovem je
„nesting“, hnízdění. U kolekcí ložního a koupelnového prádla se ve-
dle melanží růžové a světlé šedé objevují výrazné barevné kompozi-
ce jako je červená s fialovou nebo oranžová s šedou a černou.
V industriálním stylu se představuje kombinace denimové, modré,
šedé a hnědé. Přikrývky a plédy a další bytové doplňky se nabízejí
v široké a sladěné barevnosti. Mezi dominujícími pastely se prosa-

zují robustní hnědé a khaki tóny v kombinaci se svítivou oranžovou,
které navozují atmosféru loveckého zámečku. Vyznavače 70. let potě-

ší staré dobré froté, které se vrací do interiérového designu. Koupel-
nové prádlo se vyznačuje výraznými barvami a motivy jako jsou velryby,

humři a krabi navozujícími letní náladu.Bettenried



Svět textilu & obuvi

22

Zahraniční trendy

květen – červen 2019

STYLOVÉ NÁMĚTY
Zájmová společnost předních německých výrobců bytového textile Deco Team představila na veletrhu Heimtextil ve Frankfurtu nad Mohanem
trendy pro bytové textilie 2019/2020 a rozčlenil je do čtyř stylových námětů.

Englisch Dekor

Heco, Germania

Heco

Saum & Viebahn

Saum & Viebahn

FASHION CHIC 

Námět přenáší aktuální módní
trendy z přehlídkových mol pří-

mo do bydlení, obývacích pokojů
a ložnic. Firma Apelt představila
na femininně inscenované ložni-
ci snové nuance trendové fialo-

vé od tmavé purpurové až k něž-
né šeříkové. Vyniknou na same-
tech a k elegantním kontrastům

černé a bílé. Výrazné proužky
a fotorealistické florální motivy

ve spojení s nádechem glamou-
ru zvou ke snění. K expresivní-
mu dezénu ladí světlé růžové

a hnědé tóny sametových pol-
štářů. Firma Englisch Dekor in-

terpretovala námět s provokující
elegancí kombinací fialové s mo-

drými tóny, která vytváří cool
vzhled s nádechem extravagan-

ce. Luxusní samety s různými
strukturami a klasickými orna-
menty působí módně, stylově

a velmi chic. Dekorační textilie
s ornamentálními dezény podtr-

hují luxusní atmosféru.

MODERN
CLASSIC

Elegantní námět podtrhují stylo-
vé barevné kombinace. Firma
Heco představila tento trend
společně s firmami Saum & Vi-
ebahn a Germania na mondén-
ním pánském pokoji, vybave-
ném elegantním tmavým nábyt-
kem, subtilními akcenty v tma-
vé modré a luxusními okenními
dekoracemi. Šedé nuance by-
tových textilií od lesklých stříbr-
ných tónů přes elegantní barvy
kamení navozují uklidňující stylo-
vou atmosféru. Moderní výraz
podtrhují módní retro křesla
a taburet z modrého mohéru.
Cit pro barvy a textury před-
vedla firma Saum&Viebahn,
která námět interpretovala
v elegantních šedých tónech,
pudrové slézové a fialové a ak-
centem mosazi. Kombinací sa-
metu, imitací kožešin, transpa-
rentních textilií a koberce firmy
Makalu Design by Paulig umoc-
nila spojení klasické elegance
s mondénním glamourem.

Apelt, Haro-Teppiche Apelt, Hoepke

Apelt
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Foto: náměty DecoTeam © Deco Team, foto z veletrhu Heimtextil © Messe Frankfurt Exhibition GmbH /Pietro Sutera/Jochen Günther/Jean Luc Valentin a archiv firem

Unland

PURE LOFT

Pro moderní lofty jsou typické vysoké stropy, velká okna, volný pro-
stor, tlumené barvy a moderní čisté linie. Méně znamená více, což
platí jak pro nábytek, tak barvy a materiály. Firma Unland společně

s firmou Höpke prezentovala, jak lze vytvořit útulný loft, vyzařující
pohodu. Decentní šedé tóny s akcenty černé a bílé se kombinují

s celoplošnými vzory a grafickými dezény. Dokonale sladěné žaluzie
a dekorační textilie se zajímavými strukturami podtrhují cool

vzhled. Polštáře různých velikostí, z různých materiálů a s různými
vzory navozují uvolněnou atmosféru a dokazují, že i puristický styl
může být útulný. Koberec firmy Haro-Teppiche z čisté střižní vlny
nebo flaušový koberec firmy Makalu Design by Paulig z tibetské 

vlny podtrhují ležérní charakter tohoto stylu bydlení.

Gardisette, Haro-Teppiche

Neutex, Haro-Teppiche

MHZ, Hoepke, Haro-Teppiche

Gardisette Neutex, Haro-Teppiche

SUMMER STYLE 

Námět v mediteránském stylu s atmosférou pohody a relaxace za-
hrnuje kompozici rozmanitých odstínů modré a bílé, která je letní
a svěží a zároveň velmi uklidňující a oslovující všechny smysly. Firma
Neutex sází na lehce splývavé závěsy a množství polštářů v poetic-
ké kombinaci barev světlé modré a ecru. Okenní dekorace z polo-
transparentní tkaniny jemně filtrují sluneční světlo. Firma Gardiset-
te interpretovala tento trend jemnými odstíny modré a tyrkysové.
Dekorační textilie a inbetweeny v polotransparentním lněném vzhle-
du propůjčují místnosti letní atmosféru po celý rok. Svěží vzhled na-
vozují proužkové vzory v kombinaci s uni a jako akcent žlutá. Ručně
tkaný koberec z čisté vlny firmy Haro-Teppiche podtrhuje subtilní
hru modrých a bílých nuancí.
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Jak jste se dostal ke své profesi?

Navrhování mě bavilo už základní školy. Pa-
matuji si, že jsem míval pokreslené všechny
sešity a učebnice. Líbilo se mi pozorovat lidi,
co mají na sobě, apod. Moje volba směru
vzdělání byla jasná. Po základní škole jsem
šel na Střední uměleckou školu oděvní, po
maturitě jsem pokračoval na UMPRUM. Ne-
umím si představit, že bych dělal něco jiného
než svoji práci. Je to moje vášeň.

Čím se zabýváte ve své tvorbě?

Zaměřuji se na dámskou modelovou tvorbu,
která se vyznačuje nápaditým designem
a originálními střihy. Pracuji s trendy, jež do-
káži zapracovat do nadčasových kousků.
Kvalitní materiály a originalita jsou samozřej-
mostí mojí tvorby. Moje činnost se neustále
vyvíjí, velký vliv na to má období, ve kterém
se zrovna nacházím, ale i společnost, z po-
hledu technologií.

Co charakterizuje vaši tvorbu a čím se
tato odlišuje od ostatních designérů?

Na moji tvorbu má velmi výrazný vliv můj
romský původ. Každá kolekce, již jsem vytvo-
řil, byla vždy v nějaké míře ovlivněná touto kul-
turou. Čerpat z vlastní, romské, kultury, po-
znávat sebe samého, beru jako povinnost
a považuji to za krásnou výhodu oproti ostat-
ním designérům. Nejen romská kultura cha-
rakterizuje moji tvorbu, celkově mě baví sub-
kultury a témata, které se zabývají společ-
ností a nejrůznějšími skupinami lidí, které v ní
žijí. Mnohdy divák ani nepozná, že kolekce, již
jsem vyprodukoval, inspiroval můj původ.

S kterým materiálem pracujete nejčas-
těji?

Nemám vyloženě oblíbený materiál, fandím
výrazným strukturám. Líbí se mi různé smě-
si materiálů, například len a hedvábí, ale na-
jít u nás tento mix je těžké. Všeobecně rád
pracuji s materiály, jež drží tvar.

Který váš model byl kdy nejvíce pracný?

Pamatuji si na jeden výrazný model, ještě
z časů, kdy jsem chodil na UMPRUM. Šlo
o korzet z kůže, jenž byl rozstříhaný na 48 dí-
lů a zakrýval celé torzo, hlavu a obličej. Byla
to tehdy moje první práce s kůží, možná i pro-
to jej považuji za náročnější než jiné modely.

Který kousek ze své tvorby máte nejra-
ději?

Ani ne tak kousek, jako celou svoji první kolek-
ci XY. Byla to moje startovní kolekce. S odstu-
pem času bych věci v souvislosti s ní, z dneš-
ního pohledu, udělal jinak. Ale i tak je to pro
mě kolekce, jež mám rád a jsem na ni hrdý.

Kde získáváte inspiraci pro svou tvorbu?

Inspiraci hledám v lidech okolo sebe. Baví
mě moji přátelé, rodina, ale i neznámí lidé
v metru či na ulici. Žil jsem tři roky v Londý-
ně, kde jsem miloval cestu metrem z důvodu
obrovské inspirace. Mohli jste tam vidět ko-
hokoli a cokoli, od lidí na postu manažerů
v oblecích, přes ženy líčící se do práce, seká-
čovou mládež až po hudebníky. Úžasné je, že
všichni tito lidé byli v jednom kupé, ve stejný
okamžik.

Kdo vás nejvíce podporuje ve vašem tvo-
ření?

Asi můj přítel Matěj, protože je to člověk, na
kterého se můžu vždy obrátit s nějakou pro-
sbou o radu či pomoc, navíc mě dokáže kro-
tit, když je potřeba. A samozřejmě podporu
vnímám od své nejbližší rodiny. 

Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Vždy se těším na celý proces své práce,
když musím zhmotnit nápad v hlavě do první-
ho prototypu. Miluji práci s plátnem na figu-
ríně (draping), je to pro mě veliký relax.

Co vidíte jako nejnáročnější činnost při
cestě k úspěchu v českém módním prů-
myslu, z pohledu módního návrháře?

Otázkou spíše je, zda nějaký módní průmysl
v České republice vůbec existuje. Cesta
k úspěchu je vždy náročná, a to v každém
odvětví. Móda se v naší zemi bohužel nebere
příliš vážně. Běžný občan pohlíží na módního
návrháře jako na celebritu, jakousi bulvární
personu, která s jeho jednoduchým životem
nemá vůbec nic společného – což je milná
představa. Osvěta je velmi slabá a podpora
ministerstev téměř nulová. Je jen velmi má-
lo návrhářů, kteří dokážou fungovat samo-
statně a nepotřebují nějakou další práci, což
je smutné. Je velmi důležité ukázat, že móda
je dostupná a není potřeba se stydět za to,
že jsme pěkně a kvalitně odění.

Nosíte svoji tvorbu a na jaké příležitosti?

Minimálně, pánskou módu netvořím, proto-
že mi připadá příliš složitá na uchopení.

Představujeme designéry

PAVEL BERKY

Praha – Pokračujeme v našem seriálu, ve kterém představujeme návrháře a designéry
z České republiky i ze zahraničí. Tentokrát jsme oslovili módního návrháře Pavla Berkyho,
který žije a tvoří v Praze pod značkou Pavel Berky.

Pavel Berky s modelkou na Gypsy Festu 2014

Z kolekce XY
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Muži jsou mnohem kritičtější a konzervativ-
nější než ženy. Už několikrát jsem byl roz-
hodnutý, že začnu tvořit i pánské kolekce,
ale nakonec jsem od toho upustil právě
z důvodu, že jsem si nebyl jistý, zda jsem to
uchopil správně a jestli je český zákazník
připravený na takovou odlišnost, kterou
bych mu nabídl. Myslím, že potřebujeme
ještě chvíli čas.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Jsou to převážně ženy. Dalo by se říct ve vě-
kovém rozmezí od 26 do 45 let. Ale mám
i klientky, kterým je 20 let, ale i více než 60
let a chtějí se líbit, styl jim není cizí, nebrání
se být originální a vyčnívat z davu.

Jsou požadavky vašich zákazníků ovlivně-
ny módními vlnami, nebo mají nějakou
představu?

Lidé chtějí trendy, což je normální a běžné,
proto se snažím, aby moje kolekce vycházely
ze současných trendů, ale zároveň nesly
známku originality. Moje zákaznice se naučily
mi věřit, troufnu si říct, že dokáži odhad-
nout, po čem momentálně touží a snažím se
jim splnit jejich přání svým způsobem.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

Různými způsoby. V minulosti na týdnech mó-
dy apod., ale je to finančně velmi náročné.
Myslím si, že je potřeba dostat módu více k li-
dem a aby se pro ně stala dostupnější, už
druhým rokem jsem byl součástí Life is fashi-
on, velmi se mi na této akci líbí.

Kde prodáváte své výrobky?

Momentálně je moje tvorba dostupná na
mých internetových stránkách, dále na Molo7
a samozřejmě také v kamenných buticích s lo-
kální módou v Praze – F.designers, Vidda sto-
re, CLAF. 

O které vaše výtvory je největší zájem?

Spektrum nabídky se každým rokem rozši-
řuje, myslím, že ještě stále hledám správ-
ný poměr mezi některými styly. Několik se-
zon je oblíbeným bestsellerem větrovka
z padákoviny. Jde o recyklaci starých vyřa-
zených padákovin z 80.let, jenž přetvářím
na stylové větrovky v různých barevných
kombinacích. Rád zákaznici vytvořím v pod-
statě kompletní šatník, od urban větrovky
přes padnoucí kostým až po velkou večerní
róbu.

Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?

Pro mě je velkým úspěchem soběstačnost
a fungování značky, před pár lety tomu tak
ještě nebylo. Ale to je přesně ten moment,
kdy je třeba nevzdávat to, věřit, že bude fun-
govat a makat na tom.

Dokážete si představit spolupráci s ně-
kterým průmyslovým výrobcem oděvů?

Uvítal bych, kdyby se naskytla nějaká zajíma-
vá příležitost spolupráce. Ideální v rámci to-
hoto je, aby si obě strany rozuměly a došly
k nějakému kompromisu.

Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

Možná v nejbližší době se uskuteční módní
přehlídka, protože je to už nějakou dobu, co
jsem představil kolekci v rámci módní pře-
hlídky a chybí mi ten shon, stres a napětí
s těmito akcemi související. Připravuji velmi
zajímavý projekt, který je zatím v začátku.
Mělo by jít o výjezdy do českých a sloven-
ských měst, v kterých budeme pořádat cas-
tingy a hledat novou tvář značky Pavla Berky-
ho z řad romských holek a žen. 

Co je váš pracovní sen?

Mít stabilní značku, za kterou stojí fungující
tým, jenž má své místo na módním trhu
u nás, ale i v zahraničí.

Vzhledem k tomu, že se považujete za
čes ko-slovenského návrháře, v které ze-
mi myslíte, že mají lidé větší odvahu
v módě?

Je to, dle mého názoru, individuální. Mě
osobně je bližší estetika českých žen, vše-
obecně mají čistější styl v oblékání, preferují
pohodlnost, což je mi sympatické.

Co byste chtěl vzkázat na závěr našim
čtenářům?

Je třeba, aby i velké firmy a výrobci začali ví-
ce komunikovat s mladými návrháři, aby se
tyto dva světy více propojily. Někdy je potře-
ba trošku zariskovat, abychom dosáhli něja-
kých změn, ale samozřejmě chápu, že to ne-
ní jednoduché, ale je třeba najít cestu, která
by nám to ulehčila.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv Pavla Berkyho

Pavel Berky
Úspěšný návrhář romského původu
Pavel Berky (narozen 9. 11. 1986
v Rimavské Sobotě na Slovensku), na-
vrhuje od roku 2013 a pod svojí znač-
kou Pavel Berky tvoří od roku 2017.
Pavel žil tři roky v Londýně, nyní žije
a tvoří v Praze.

Pavel Berky studoval Střední umělec-
kou školu Trenčín, obor modelování
a navrhování oděvů, jenž završil matu-
ritou, následně pokračoval na Vyso-
kou školu umělecko-průmyslovou
v Praze v Ateliéru módní tvorby, kde
setrval jen tři roky. Chtěl se osamos-
tatnit, cítil, že tři roky pro něj byly do-
stačující. Vstoupil tedy do vod české-
ho módního průmyslu. Nebylo to
snadné rozhodnutí, chyběl mu kolektiv
spolužáků, a také vedení prof. Josefa
Ťapťucha, ale doposud tohoto rozhod-
nutí Pavel nelituje. 

Pavlova tvorba se zaměřuje na dám-
skou modelovou tvorbu, vyznačuje se
nápaditým designem a originálními
střihy. Pavel Berky pracuje s trendy,
které dokáže zpracovat do nadčaso-
vých kousků. Kvalitní materiály a origi-
nalita jsou samozřejmostí jeho tvorby.
Pavel Berky už v druhém ročníku na
vysoké škole započal spolupráci s fir-
mou Veba, jenž vyrábí unikátní africký
brokát. Navrhoval pro ně dezény.
S touto firmou spolupracoval při tvor-
bě své kolekce Jaro/léto 2015, jenž
byla prezentována na Central Europe
Fashion Days v Budapešti. Pavel spo-
lupracoval také s firmou Moser, vytvo-
řili přehlídku jeho modelů s prezentací
jejich kolekce váz. 

Za zajímavou spolupráci považuje Pa-
vel také tu s International Gypsy fest
v Bratislavě, kde oslovili několik slo-
venských známých osobností, jež
předváděly jeho modely na přehlídce
v rámci festivalu. Šlo o Sisu Lelkeš
Sklovskou, tehdejší duo Gitanas, Kate-
řinu Brychtovou nebo herečku Katarí-
nu Hasprovou a mnoho dalších.
V současnosti spolupracuje se zpě-
vačkou skupiny Verona, Veronikou Stý-
blovou nebo Marii Prachařovou. Věnu-
je se stylingu svého přítele, který je
v současnosti jeden z největších in-
fluencerů v České republice, a také
zpěvákovi vystupujícímu pod jménem
Matt Pardus.

Tvorbu Pavla Berkyho jste mohli vidět
v rámci týdnů módy, ale i nedávného
fashion eventu Life is fashion, který
se konal v Praze. Modely Pavla si mů-
žete zakoupit na jeho e-shopu,
Molo7.cz a také v kamenných buticích
s lokální módou v Praze jako jsou
F.designers, Vidda store a CLAF.Z kolekce Coming Out
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Praha – Celkem slušný nástup do letošní-
ho roku zaznamenali obchodníci s textil-
ním a oděvním zbožím v České republice.
V lednu a v únoru se tržby shodně vy-
šplhaly na +4 %, v březnu a dubnu
o +5 %, resp. +2 %. První čtvrtletí tak
dosáhlo navýšení tržeb o 4 %! Euforii nad
výsledky však poněkud brzdí fakt, že loň-
ské první čtvrtletí zaznamenalo dokonce
+8 %! Jde tedy o jisté zpomalení růstu.
I tak je to ale dobrý rozjezd roku. 

Vyplynulo to z údajů, které nám poskytují čle-
nové test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi.
Máme pravidelná hlášení od více než stovky
obchodníků z naší branže. Výše tržeb zveřej-
ňujeme anonymně a vždy v porovnání se stej-
ným měsícem předcházejícího roku. Pokud
budete mít zájem připojit se a rozšířit tak řa-
dy našeho test-klubu, budeme rádi. Stačí jen
napsat na adresu: redakce@textil-obuv.cz.

První čtvrtletí: +4 %
Jak jsme psali již v minulém vydání časopisu
Svět textilu & obuvi, v lednu byli obchodníci
s výší svých tržeb vcelku spokojeni. Jak nám
mnozí z nich napsali, příznivý vliv na výši led-
nových tržeb měla skutečnost, že řada lidi
našla „pod stromečkem“ finanční obnos, za
který v lednu nakupovala. Z rešerší pak vyply-
nulo, že na tržbách bylo vidět, že lidé mají pe-
níze a jsou ochotní je utrácet. „Takovou tržbu
jsme už dlouho neměli,“ pochlubila se vedou-
cí obchodu se sportovním vybavením v Olo-
mouci. V podobném duchu psali i další ob-
chodníci prakticky z celé republiky. 
V únoru jízda pokračovala. Kromě sportovní-
ho zboží šly dobře na odbyt pánská separátní
saka a kalhoty, dámské svetry a halenky.
„Zaznamenali jsme i slušný zájem o naše dží-
nové zboží,“ napsala nám majitelka obchodu
z Ústí nad Labem. Nakonec únor skončil se
stejným nárůstem jako leden: +4 %!

Netrpělivě se tedy čekalo na březen, zda se
tento příznivý vývoj tržeb udrží. V tomto mě-
síci se již dobře prodává jarní oblečení.
A jak nám potvrdili mnozí obchodníci, zájem
o něj byl více než uspokojivý. „Prodali jsme
hodně jarních bund a také kalhot pro volný
čas,“ napsal nám majitel obchodu z Čes -
kých Budějovic. Velmi dobře šlo na odbyt
džínové oblečení, které je jakýmsi trvalým
evergreenem posledních let. „Kromě klasic-
kých džín, kde je největší zájem o strečové
zboží, se dobře prodávají džínové košile
a také kraťasy,“ napsala nám vedoucí ob-
chodu z Plzně. 
Když se k tomu přidají i dobré výsledky inter-
netového obchodu a také prodejen textilu

a oděvů ve velkých mezinárodních řetězcích,
březen se opravdu povedl! Po sečtení všech
odpovědí jsme došli k výsledku +5 %! Celé
první čtvrtletí tak skončilo +4 %! Jediným
škraloupem je pak zmíněná skutečnost, že
loňské první čtvrtletí dosáhlo výsledku dvoj-
násobného: +8 %!

Duben: jízda se pomaluje? 
Po slušném prvním čtvrtletí přišel duben,
měsíc, kdy se ještě prodává jarní zboží, ale
mnozí zákazníci již pokukují po letním zboží.
Přesně tak nám popsal situace vedoucí ob-
chodu v Hradci Králové: „Největší zájem
o jarní zboží jsme zaznamenali už v březnu,
v dubnu už to bylo slabší.“
Jiná obchodnice – z Ostravy – pak připojila ji-
nou, poněkud závažnější myšlenku: „V televizi
nás politici v poslední době neustále straší,
že přicházejí horší časy a že ... bude hůř! Na
našich tržbách vidím, že lidé tomu podléhají
a poněkud omezují nákupy oděvů a textilního
zboží.“ Zda toto strašení lidí mělo či nemělo
vliv na výši tržeb v naší branži, zatím nedoká-
žeme posoudit. Jisté ale je, že v dubnu se vý-
voj tržeb opět o něco zpomalil. Dosáhl sice
navýšení oproti dubnu 2018 o +2 %, ve
srovnání s lednem, únorem a březnem však
jde o citelný pokles. 
Jak se budou tržby textilního maloobchodu
v České republice vyvíjet v následujících mě-
sících, o tom se dočtete v dalším vydání od-
borného časopisu Svět textilu & obuvi, který
vyjde počátkem srpna 2019. 

Michal Korol

Tržby textilního maloobchodu v ČR za leden–duben 2019

MEZI OBCHODNÍKY ZATÍM
VLÁDNE SPOKOJENOST

1. čtvrtletí: +4 Zdroj: Svět textilu & obuvi

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2019
(v porovnání se stejným obdobím roku 2018)

2x foto Pixabay
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Zlín – Vrátit Zlín zpět na mapu jako město
obuvi, propojit výzkum obouvání s praxí
a podporovat mladé nadějné designéry
i zavedené obuvnické firmy. K tomu bude
sloužit nové Centrum výzkumu obouvání,
které slavnostně otevřela 30. dubna
2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 

Naplňuje se tak vize profesora Petra Sáhy,
který o návrat obuvnictví do Zlína usiluje již
několik let. „Mělo by jít o výzkumnou jednotku
s celosvětovou působností pro výzkum a tes-
tování obuvnických materiálů, technologií
a designu. Široké spektrum služeb budeme
nabízet nejenom celosvětově známým obuv-
nickým značkám, ale třeba i začínajícím pod-
nikatelům v této oblasti,“ přiblížil Petr Sáha,
který za založením tohoto centra stojí. 
Otevření centra se zúčastnili i vnuci Tomáše
Bati – Rosemarie Blyth Baťa a Thomas Geor-
ge Baťa. „Jsme nadšeni, že podobné cen-
trum ve Zlíně vzniklo. Patří to sem. Centrum
má skvělé a moderní vybavení a je jenom dob-
ře, že technologický výzkum, co se obuvi týče,
bude právě ve Zlíně,“ řekl Thomas G. Baťa. 

Návrat k tradici
Centrum výzkumu obouvání je začleněno do
Univerzitního institutu, který už dlouhodobě
intenzivně spolupracuje s firmou Baťa. „Kon-
krétně dělá výzkum a testuje materiály
a obuv v Centru polymerních systémů, které
se na provozu centra obuvi významně podílí.
Blíží se doba, kdy klasické technologie budou
nahrazeny high-tech výrobou, která bude in-
dividuálně respektovat přání zákazníků,“ při-
blížila PR manažerka Petra Svěráková. 
„Chceme se vrátit k tradici, která do Zlína pa-
tří. K dnešní technologii obouvání patří ale také
dobrý marketing, design, materiálové vědy, IT
technologie, chemie i biomechanika. A to jsou
přesně ty obory, které na univerzitě máme,“

doplňuje Vladimír Sedlařík, rektor univerzity.
Věnovat se obuvi komplexně pod jednou
střechou umožní v Centru výzkumu obouvání
také nově akreditovaná Obuvnická zkušební
laboratoř, díky které je možné zkoušet fyzikál-
ně – mechanické vlastnosti obuvnických ma-
teriálů a výrobků. „Jsme schopni posoudit,
jestli se materiál hodí nebo nehodí na pokro-
čilou obuv. Také například zkoušíme vhod-
nost povrchové úpravy obuvních materiálů
z pohledu odolnosti vůči opakovanému ohy-
bu, a to jak za běžných teplot, tak také teplot
až do -25 °C,“ popisuje Luděk Suchomel,
technolog centra s více než třicetiletou praxí
ve zkušebnictví. 

Sledují i hygienické vlastnosti obuvi 
„Máme tady také stroje, které hodnotí i hygi-
enické vlastnosti obuvi. To znamená propust-
nost vodní páry, což je důležité zejména pro
zimní obuv a luxusní pracovní obuv, která
slouží například požárníkům, vojákům a jed-

notkám speciálních služeb,“ vysvětluje Jar-
mila Roubínková, technoložka Obuvnické zku-
šební laboratoře. 
Už nyní zaměstnává centrum mladé vědce
spolu se zkušenými technology. Propojuje se
tak vědecko-výzkumná práce s praxí. Přenos
získaných poznatků z oblasti základního vý-
zkumu do praxe je v rámci univerzity zajišťo-
ván prostřednictvím Centra transferu tech-
nologií (CTT). 
Nově vzniklé obuvnické centrum bude nabí-
zet také příležitosti k řešení projektů zamě-
řených na design a konstrukci obuvi. 
„Zabýváme se novými recepturami pro pry-
žovou obuv, zajímá nás zdravé obouvání dětí,
připravujeme filamenty pro 3D tisk podešví,
ke svému závěru se blíží tzv. chytrá bota,
našli jsme využití magnetického hydrogelu ve
vložce obuvi. Těch zajímavých projektů je
hodně a jsem velmi rád, že budou přibývat,“
uzavírá Petr Sáha. 

Foto: UTB Zlín

Centrum výzkumu obouvání Zlín 

SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO

▲ Michal Boháč, obchodní ředitel TriLAB,
a Thomas George Baťa

▲ Skelet nohy a obuvnické kopyto
vytištěné na 3D tiskárně

▲

Prof. Petr Sáha a Rosemarie Blyth Baťa při krájení dortu na slavnostním otevření 
Centra výzkumu obouvání
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Široká paleta rozmanitých materiálů
Typické pro moderní vybavení obchodu je
široká škála rozmanitých materiálů, které
vytvářejí atmosféru obchodu. Klasické sta-
vební materiály jako beton, lakovaný kov,
mřížky, sklo, kov s patinou, ušlechtilá ocel,
dřevo v kombinaci s pálenými cihlami a de-
sign v industriálním stylu často odkazují na
to, že obchody vznikly v původních dílnách
nebo továrnách. 
Dřevo je stále velmi důležitý prvek a objevuje
se všude. Podlahoviny, obklady stěn a náby-
tek z tmavého dřeva propůjčují prostoru po-
cit útulnosti. Dřevo ve spojení s kovovými
částmi působí chladněji a techničtěji. Také

světlé dřevo má mimořádné účinky, patří
k jasnému tvarosloví skandinávského desig-
nu a umožňuje vyniknout kontrastu černé
a bílé. Příkladem je obchod Hirmer v Mni-
chově (projekt studia Gruschwitz) nebo tra-
veldepartmentstore v Moskvě navržený stu-
diem Plajer&Franz (oba obchody byly mezi
nominanty na cenu ERDA). 

Hybridní prostory
Současné obchody nejsou jen prodejním
prostorem, stávají se hybridem, kde se při-
dává pohoštění v kavárně, restauraci, na-
bídka různých služeb, umělecké výstavy,
autorské čtení a další aktivity. Obchody se

tak stávají multifunkčními prostory a jsou
uspořádány natolik otevřeně a interaktivně,
aby si zákazníci ve velkoryse pojatém pro-
storu mohli užívat různé zážitky související
s nabídkou produktů. Zboží zůstává v cen-
tru pozornosti, ale přidává se k tomu ještě
velká míry flexibility. 

Multichannelové platformy
Tradiční maloobchodní firmy si stále víc uvě-
domují, že by měly své prodejny přetvořit na
platformy pro všechny prodejní kanály. Důle-
žité je, aby e-shopy a kamenné obchody vzá-
jemně spolupracovaly, místo aby si konkuro-
valy. Současně stále víc čistě internetových
obchodů otevírá kamenné obchody. Vzájem-
ným přesahováním poboček a e-shopů vzni-
kají nové koncepty pro maloobchod a design
obchodu. Internetoví obchodníci své obcho-
dy stále víc pojímají jako výstavní plochu nebo
výkladní skříň a vytvářejí nové standardy v de-
signu obchodu tím, že se snaží inscenovat
zvláštní vlastnosti své internetové značky
v reálném prostoru. 

Design obchodů a ceny ERDA 2019

OBCHODY SMĚŘUJÍ
K MULTIFUNKČNOSTI
js Praha – Na aktuální koncepty obchodů mají vliv různé styly, od industriálního po venkov-
skou atmosféru, barvy a materiály. Vytvářejí se hybridní prostory s tradiční prodejnou,
cateringem, osobním servisem, výstavami, autorským čtením a dalšími aktivitami a služ-
bami. 71 příkladů vydařených konceptů obchodu se zapojilo do soutěže o letošní cenu Eu-
roShop RetailDesign Award (ERDA), 32 se dostalo do užšího výběru. Na jejich příkladech
uvedla expertka Claudia Horbertová z evropského EHI Retail Institutu nejdůležitější mezi-
národní trendy v designu obchodů.
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Personalizace produktů
Aktuálním trendem v maloobchodě jsou per-
sonalizované produkty. Díky speciálním konfi-
guračním nástrojům, které lze využívat jak
prostřednictvím iPadu, tak terminálů v ob-
chodě, se zákazník stává partnerem v pro-
cesu výroby produktu a získává tak možnost,
změnit si normální výrobky v hodnotné osob-
ní věci. 

EuroShop RetailDesign Award 
Každým rokem pořádá evropský EHI Retail
Institut ve spolupráci se společnosti Messe
Düsseldorf soutěž o cenu za design maloob-
chodu EuroShop RetailDesign Award (ER-
DA). Ceny ERDA byly slavnostně uděleny při
příležitosti veletrhu C-star v Šanghaji, dceři-
ného veletrhu EuroShop. Letošní vítězové
v soutěži ERDA dokázali odbornou porotu
přesvědčit úspěšnou kombinaci architektury
obchodu, barev, materiálů, osvětlení a visual
merchandisingu stejně jako prezentovat jed-
noznačné poselství týkající se jejich produk-
tové nabídky. Z 35 nominovaných obchodů
zvítězili tři firmy z Londýna, Osnabrücku
a Šanghaje. 

L&T Sport, Osnabrück, Německo
Nová obchodní dům sportovních potřeb Len-
germann & Trieschmann o prodejní ploše
5 000 m2 zaujímá pět podlaží. Jednou z hlav-
ních atrakcí obchodu je bazén s vlnami, kde
surfaři mohou otestovat nejnovější prkna pří-
mo v obchodě. Základ designu obchodu tvoří

polygonální linie. Zábradlí, jejichž linie jsou
tvarovány v souladu s tímto designem, jsou
rozložena po jednotlivých podlažích tak, aby
z každého patra i místa byl umožněn nový vý-
hled na bazén. Polygonální prvky a geomet-
rické linie poskytují také konstrukční rámec
pro fasádu a vytvářejí tak esteticky konzis-
tentní systém. Pro dokonalou integraci jed-
notlivých značek sportovního zboží do desig-
nu upustil obchod od obvyklých řešení for-
mou shop-in-shopů. Registrovaní členové
mohou trénovat ve vysokohorských podmín-
kách ve speciální tělocvičně o 800 m2, která
je oddělena od obchodu skleněnými stěnami.
Tělocvična je součástí sportovního domu
a zároveň slouží jako rozšíření hlavní činnosti
obchodu.

The Shop at Bluebird, 
Londýn, Velká Británie
Obchod patří britské módní společnosti Jig-
saw a specializuje se na luxusní značky z ce-
lého světa v oblasti módy, kosmetiky, umění
a designu. Koncept obchodu s různorodou
nabídkou je umístěn v historicky chráněné
budově z 19. století na Floral Street v Co-
vent Garden. Pozoruhodná, okouzlující a bo-
hatá výzdoba a designové prvky vytvářejí jaký-
si „kabinet kuriozit“. Atrium zalité přirozeným
světlem a dlážděnou podlahou vytváří upro-
střed obchodu atmosféru otevřeného pro-
storu pod širým nebem. Ze stropu visí na za-
kázku vytvořená instalace ve tvaru krychle
s 20 zrcadlovými plochami, které vytvářejí

umělecký efekt tím, že odrážejí a zkreslují
své okolí. Koncepce designu si pohrává
s geometrickými tvary a zaoblenými liniemi
a harmonicky spojuje tradiční a moderní prv-
ky. Tapety ve sladěných barvách a texturách
doplňují mnohotvárnou estetiku, sestávající
z elegantních vzorů art deco a viktoriánských
florálních motivů. 

Zwilling Flagship Store, Šanghaj, Čína
Nový obchod Zwilling v Šanghaji spojuje pro-
dejnu, kuchařskou školu a restauraci. Důraz
klade na tradiční západní a východní motivy
v kombinaci s puristickým a neokázalým inte-
riérem. Dynamické změny barev, materiálů
a hudby rozlišují jednotlivé zóny obchodu.
V prosvětleném přízemí se uplatnil světlý
dub a tmavý ořech, pískově zbarvená teraz-
zo podlaha a ocelové a mosazné rámy, které
slouží jako jeviště pro inscenaci produktů
a vytvářejí příjemnou atmosféru Středomoří.
Horní patro je určeno pro různé food kon-
cepty a vyznačuje se různou výškou podlahy
a sezení. Desky stolů z modrého skla a svě-
telné prvky z mosazi připomínají šanghajské
umělecké dědictví ve stylu art deco. Dřevěný
stůl o délce 36 metrů se židlemi potaženými
modrozeleným sametem dodává jídelnímu
prostoru rustikální nádech, kde si návštěvní-
ci mohou vychutnat jídlo. Zákazníci se s pro-
duktovým světem značky setkávají autenticky
prostřednictvím kulinářských zážitků nebo
praktického vaření v kuchařské škole. 

Foto: ERDA 2019
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Zlín – Přestože v evropských zemích, ale
i v USA, odkud „bosá obuv“ přišla, tento
trend byl již dávno opuštěn, v České re-
publice se stala velkým prodejním hitem.
Poslední dobou se opravdu nedá přehléd-
nout popularita takzvané „bosé obuvi“ –
původně však šlo především o výrobek ur-
čený na běh v přírodě s typicky oddělený-
mi prsty. Nabídka se však rozšířila a pro-
dejci nabízejí tuto obuv i pro běžné nošení,
včetně obuvi dětské. A i když dětská „ba-
refoot obuv“ je velmi drahá, není zase tak
málo rodičů, kteří ji kupují. Je přece
„zdravá“ a pro rozvoj dětské nohy tím pá-
dem nejvhodnější!

Když se podíváme na vyjádření odborníků
a hlavně na výsledky různých studií, které
zkoumají dopad používání „barefoot obuvi“ na
stav nožní klenby, kloubů a svalů, tak tyto
před nimi poslední dobou spíše varují. Zvláš-
tě pokud člověk „barefoot obuv“ nepoužívá
správně – vyžaduje totiž zcela jiný způsob po-
hybu, než na jaký jsme my i naše děti zvyklí
z běžné obuvi. 

Zvyšuje riziko úrazu 
Americká podiatrická asociace věnující se
zdraví nohou uvedla, že běh jakoby na boso
zvyšuje riziko úrazu, protože nohám chybí
ochrana a navíc zvyšuje napětí na svalech

dolních končetin. Jinými slovy, běh v odpru-
žených botách může být vhodnější. Před ne-
správným používáním a na nesprávných po-
vrších tzv. „bosé obuvi“ varuje jak Česká po-
diatrická společnost, tak také Česká obuv-
nická a kožedělná asociace. 
Jednou z příčin je zřejmě to, že lidé v tzv. „bo-
sých botách“ chodí a běhají po patách, ačkoli
boty vyžadují jiný styl chůze či běhu, tj. po špič-
kách. Nakonec se tedy zdá, že ačkoli sama
o sobě může být chůze na boso zdravá, speci-
ální boty už tento efekt mít nemusejí, zvláště
pokud se v nich člověk přepíná nebo chodí
dlouhodobě po tvrdých rovných površích. 
A pokud jde o dětské boty, které mají rovněž
připomínat chůzi na boso, neexistuje žádná
studie, na jejímž základě by bylo možné rodi-
čům doporučovat zrovna tohle obutí. Navíc
tato obuv má většinou vzhledem k charakte-
ru své konstrukce pouze omezenou život-
nost, na což prodejci rovněž zákazníky ne-
upozorňují. Neupozorňují ani na specifika po-
užívání této obuvi.
Kromě bosé obuvi, která je primárně určena
pouze pro běh či chůzi po měkkých přírod-
ních površích, je nutné mít i klasickou měst-
kou vycházkovou či volnočasovou obuv. Také
fyzioterapeuti proto doporučují dětem i do-
spělým chodit naboso na nerovném a bez-
pečném povrchu, tedy v trávě či písku. Ne
však ve městě nebo doma na tvrdé a rovné
podlaze.

Co je „barefoot“ obuv? 
Legislativní požadavky
Problém je také v tom, že vlastně nikde ne-
existuje přesná definice, co je barefoot obuv
a jak má barefoot obuv vypadat, co musí spl-
ňovat a jaké jsou zásady její konstrukce.
U veškeré prodávané obuvi by měla být pro
zákazníka jasně definována její účelovost,
tzn. kde a za jakých podmínek může zákazník
obuv nosit. Z hlediska značně specifické kon-
strukce (vždy velmi tenká až ultratenká pode-
šev) a použitých materiálů (textil nebo jen
měkké materiály či usně bez vyztužení v pat-
ní části obuvi, bez napínací stélky apod.) by
dokonce mohla být „bosá obuv“ zařazena do
kategorie tzv. „vysoce módní obuvi“. 
Definice vysoce módní obuvi je podle normy
ČSN EN ISO 19952 Obuv – Slovník následu-
jící: „obuv navržená a vyrobená s předpokla-
dem omezené životnosti, módní vzhled je
nejdůležitějším parametrem“. Zejména
z hlediska použitých materiálů a charakteru
své konstrukce bude mít barefoot obuv ur-
čitě omezenou živostnost oproti standardní
obuvi vycházkové či volnočasové. Na tuto
skutečnost musí být zákazník upozorněn při
nákupu obuvi podle Zákona č. 634/1992
Sb. o ochraně spotřebitele (ZOS) v platném
znění. Konkrétně § 9 ZOS, odst. (1) zní:
„Prodávající je povinen řádně informovat
spotřebitele o vlastnostech prodávaných vý-
robků nebo charakteru poskytovaných slu-

Barefoot obuv 

JE ZDRAVÁ? ANO? NE?
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žeb, o způsobu použití a údržby výrobku
a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nespráv-
ného použití nebo údržby, jakož i o riziku
souvisejícím s poskytovanou službou. Jestli-
že je to potřebné s ohledem na povahu vý-
robku, způsob a dobu jeho užívání, je prodá-
vající povinen zajistit, aby tyto informace by-
ly obsaženy v přiloženém písemném návodu
a aby byly srozumitelné.“
Na internetu existuje dokonce řada návodů,
jak si lidé mohou vyrobit „barefoot obuv“ do-
ma doslova „na koleně“. Nicméně v 21. sto-
letí, kdy i výroba obuvi je značně sofistikova-
ná a firmy platí drahé testy a vývoj nových
materiálů a nových typů podešví, které jsou
schopny nohu a pohybový aparát uchránit
před nepříznivými vlivy nepřirozeně vytvrze-
ných městských povrchů, je to k spíše k plá-
či. Pokud je „barefoot obuv“ prodávána jako
městská vycházková či volnočasová obuv,
musí také plnit požadavky norem ČSN 79
5600 Obuv – požadavky a metody zkoušení
a ČSN 79 5790 Obuv – přijatelné odchylky.
Pokud tyto požadavky obuv plnit nebude,
jsou reklamace spotřebitelů, se kterými se
v poslední době velmi často setkáváme, na-
prosto oprávněné. 

Lékařské a hygienické 
požadavky
Nikdo by také neměl dle našeho názoru no-
sit trvale „barefoot obuv“ bez předchozí
konzultace s lékařem. Tato obuv není
opravdu vhodná pro každého. To platí nejen
pro dospělé osoby, ale také matky malých
dětí by měly tento krok s dětskou lékařkou
nebo ortopedem předem konzultovat. Exis-
tuje mnoho dětí, u kterých jsou vrozené vý-
vojové či jiné vady nohou nebo celého pohy-
bového aparátu a „barefoot obuv“ pro ně
není absolutně vhodná a může zdravotní
stav zhoršit. Je nutné prvotní vyšetření no-
hou a pohybového aparátu a zjištění, zda je
možné nosit „barefoot obuv“ bez obav. Kon-
traindikací je určitě hypermobilita kloubů,
která se vyskytuje až u pětiny dětí ve věku
5–17 let, nebo také tzv. vysoká (kavózní)
noha, kdy je podélná klenba nohy abnor-
málně vyklenutá, tuhá, rigidní a proto noha
správně „nepruží“. 
Po konzultacích s ortopedy, podiatry i fyziote-
rapeuty doporučujeme za Českou obuvnic-
kou a kožedělnou asociaci chůzi na boso po
měkkých přírodních površích – pro ochranu
chodidla zde můžeme chodit např. v ponož-
kách. Tato chůze simuluje cvičení nohou díky
stimulům z nerovného povrchu. Hovoříme
o tzv. propriocepci, tj. schopnosti nervového
systému zaznamenat změny vznikající ve sva-
lech a uvnitř těla pohybem a svalovou čin-
ností („polohocit“). Pro běžné nošení doporu-
čujeme kvalitní vycházkovou nebo volnočaso-
vou obuv. „Barefoot obuv“ by měla být použí-
vána pouze krátkodobě a neměla by sloužit
pro celodenní nošení po tvrdých površích. To
je pro současného člověka klíč k artróze
kloubů a problémům s páteří.
Pokusíme se vysvětlit, jak a kdy může být
„bosá obuv“ nesprávně nošena a jaká jsou ri-
zika při jejím trvalém a neúčelovém nošení,
zejména u dětí.
Uchycení bosé obuvi na nohu dítěte, ale i do-
spělého člověka, se často děje pouze pevnou

gumou či pruženkou v oblasti hlezna – toto
uchycení může způsobovat při delším nošení
zaškrcení nohy, omezení průtoku krve, v nej-
horším případě pak i poruchu vývoje dolní
končetiny. K této konstrukci „bosé obuvi“, tj.
uchycení barefoot obuvi na nohu dítěte pev-
nou pruženkou, máme i soudně znalecký po-
sudek, který upozorňuje na vážné riziko po-
škození zdraví.

Švy bývají hrubé
„Bosá obuv“ je často vyrobena sice z usní,
ale není s podšívkou. Z hlediska hygienické-
ho, zejména pokud dítě nemá v obuvi ponož-
ku, může v důsledku pocení dětských nohou
docházet k oxidaci zbytků celkového chromu
na šestimocný, který je karcinogenní. Bohu-
žel povinné hygienické atesty jsou vyžadová-
ny pouze u obuvi pro děti do 3 let věku, resp.
do velikosti obuvi číslo 26 (francouzský sy-
stém číslování). Navíc stélka v obuvi má za-
jišťovat dobrou sorpci a desorpci potu.
U „barefoot obuvi“ většinou žádná taková
stélka vložena není. 
Nepodšívkovaná „barefoot obuv“, která je de-
klarována pouze pro domácí použití (zde je
i podešev pouze z tenké usně), je dle našich
zkušeností mnohdy zhotovena obraceným
výrobním způsobem a jsou zde švy, které
jsou po celém obvodu uvnitř obuvi dosti hru-
bé, neookosené, nezačištěné. Tyto hrubé
švy pak mohou způsobit např. deformaci
měkkých dětských nehtů a prstců, zejména
pokud je obuv dítěti již malá. Osobně jsme
tento případ také řešili.
„Barefoot obuv“ je většinou enormně široká
a v tomto aspektu neodpovídá tvaru nohy dí-
těte ani dospělého člověka. Je známou sku-
tečností, na kterou již řadu let naše asoci-
ace rodiče dětí upozorňuje, že pokud je obuv
příliš široká, je tendence dítěti koupit obuv

příliš krátkou. Zde pak není v přední části
obuvi dostatek místa pro prsty a pro růst no-
hy. A krátká obuv jednoznačně způsobuje de-
formity prstců na nohách, zejména vbočová-
ní palce a kladívkovité či drápkovité postavení
dalších prstců.
„Barefoot obuv“, která nemá šněrování a je
příliš široká, drží na noze dítěte tlakem na
špičku a na patu. Nepomůže ani pásek přes
nárt, který zajišťuje pouze to, aby obuv ne-
spadla z nohy. Při stálém tlaku na patu může
vzniknout dvojitá pata – tzv. Haglundova
exostóza.
Používání „barefoot obuvi“, která není dosta-
tečně zateplená a má pouze ultratenké po-
dešve v zimním období, může zase vést
k podchlazení nohou a následně k revmatic-
kým a artrotickým změnám. 

Závěrečná shrnutí
Neexistuje přesná definice, co je „barefoot
obuv“ a jak má „barefoot obuv“ vypadat, co
musí splňovat a jaké jsou zásady její kon-
strukce. „Barefoot obuv“ má většinou vzhle-
dem k charakteru své konstrukce pouze
omezenou životnost, na což prodejci záka-
zníky neupozorňují, neupozorňují ani na dal-
ší specifika a případná rizika používání této
obuvi.
„Barefoot obuv“ by měla být používána pouze
krátkodobě na přirozených površích a nemě-
la by sloužit pro celodenní nošení po tvrdých
rovných městských površích. Nevhodné po-
užívání „barefoot obuvi“ může vést k artróze
kloubů a problémům s páteří.
Nikdo by neměl nosit trvale „barefoot obuv“
bez předchozí konzultace s lékařem – tato
obuv není vhodná pro každého!

PhDr. Vlasta Mayerová
Česká obuvnická a kožedělná asociace
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Jak se vyvíjelo podnikání firmy Kings.cz?

Firma Kings.cz má více než 24letou tradici.
S nápadem na její založení přišla maminka,
která začala šít oblečení na mě, když jsem
byla dítě, protože ji vždy bavilo něco tvořit.
I mojí babičce se nápad maminky líbil a velmi
jí podporovala. Maminka mi vyprávěla, že za-
čátky, kdy se zaměřila na šití čepic od kšilto-
vek přes kloboučky až po bavlněné čepice,
jednoduché nebyly, ale podnikání se rozjelo
rychlostí blesku. Nedílnou součástí firmy
vždy byl a je můj tatínek.
Všechny ty střihy byly ozkoušené na mě
a perfektně seděly. První velké zakázky byly
pro OC PRIOR, při kterých se dodávalo i do
malých kamenných prodejen, následovaly
další, pro větší nákupní domy a obchody.

V tu dobu jsem už i já začala pomáhat, cho-
dila jsem na brigády na střihárnu a už začala
mluvit i do designu čepiček. 
V roce 2010 vznikl nápad na založení inter-
netového obchodu. Zde jsme prodávali pouze
své výrobky. Byl o ně zájem stále větší, a tak
jsme sortiment rozšířili o kojenecké oblečení
(body, dupačky, kabátky, overálky), které
jsme si rovněž šili sami. Už od začátku naše-
ho podnikání jsme kladli důraz na kvalitu, pro-
to je všechno kojenecké oblečení šito ze
100% biobavlny. 

V jakém městě jste začínali provozovat
první obchod? 

Svůj první kamenný obchod jsme otevřeli
v květnu 2012 v Jindřichově Hradci v OMC Sv.

Florián. Už v tu dobu jsem tu práci milovala.
Ráda jsem pomáhala zákazníkům vybrat ten
pravý dárek pro jejich ratolest, bavilo mě udě-
lat někomu radost. Druhou prodejnu jsme ote-
vřeli v roce 2014 v Českých Budějovicích. Prá-
vě jsem šla do Českých Budějovic na vysokou
školu, tento obchod jsem tedy mohla mít pod
taktovkou já a maminka nemusela tolik jezdit.
Každá prodejna má svůj příběh. V roce
2014, kdy jsme otevřeli prodejnu v Českých
Budějovicích, jsme zároveň zavřeli prodejnu
v Jindřichově Hradci. S tím, že jsme si my-
sleli, že České Budějovice nejsou tak daleko
a že si zákazníci zajedou právě i sem. Chodily
nám ale spousty e-mailů s dotazy, proč jsme
zavřeli a jestli opět neotevřeme v Jindřichově
Hradci. Přicházelo nám stále více objedná-
vek přes e-shop právě od zákazníků z Jindři-
chova Hradce a okolí s vyzvednutím na fir-
mě. A tak jsme otevřeli opět v Jindřichově
Hradci, opět v OMC Sv. Florián, ale na druhé
straně, než jsme byli předtím. Bylo to nároč-
né, hlavně časově. Střídala jsem se s ma-
minkou. V Českých Budějovicích jsme měli
paní prodavačku, se kterou jsem se střídala,
když jsem právě nebyla ve škole. 

Jak jsou vaše prodejny velké? 

Každá prodejna je jinak veliká, vždy jsme se
ale snažili, aby jejich rozloha byla podobná.
Prodejna v Českých Budějovicích se rozkládá
na 80 m2 a v Jindřichově Hradci mají naše
obchody velikost každý po 45 m2. Vždy, než
jsme daný obchod otevřeli, báli jsme se, že
pro nás bude prostor veliký, ale nyní můžu
říct, že kdyby prostory byly dvojnásobně veli-
ké, zcela bychom je využili.

Kolik má vaše firma zaměstnanců?

Máme devět zaměstnanců.

V čem vidíte výhodu mít kamenné prodej-
ny a zároveň také e-shop?

Více zboží se u nás prodá v kamenných pro-
dejnách. Já sama raději nakupuji spíše v ob-
chodech „na náměstí, v městské uličce“ než
v nákupních centrech, protože většina těch-
to obchodů nabízí skutečný prozákaznický
přístup. Osobně jsem se při práci v našem
obchodě na náměstí v Českých Budějovicích
seznámila s mnoha dnešními kamarády. 
V našich prodejnách zákazníci nenajdou jen
zboží od nás, ale je zde i spousty jiných zna-
ček. Maminka si vybere oblečení, dudlík, no-
sítko či kočárek. Výhodou kamenné prodejny
je kontakt se zákazníkem. Tím, že se neustá-
le vzděláváme v různých oblastech, můžeme
tak svým zákazníkům předat to nejlepší. Mi-
luji, když mohu někomu poradit, pomoct s vý-
běrem. Ať už jde o výběr výbavičky do porod-
nice, nebo pomůžu s výběrem outfitu na prv-
ní školní den nebo zaškolím maminku, jak
správně používat nosítko. Krásné na tom je

Obchod s dětským oblečením, Jindřichův Hradec a České Budejovice

ZÁJEM O BIOBAVLNU ROSTE

„V kamenných prodejnách oproti e-shopu stále prodáváme více zboží,“ říká Lucie Kadlec
(25), PR manažerka rodinné společnosti Kings.cz. Tato firma zastřešuje tři kamenné po-
bočky, jednu v Českých Budějovicích na náměstí a dvě v Jindřichově Hradci. Prodávají jak
dětský textil vlastní výroby, tak i sortiment stejného zaměření od jiných firem. V tomto
rozhovoru vám přinášíme celistvý pohled na firmu Kings.cz.

Lucie Kadlec
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to, že se zákazníci vracejí a jsou spokojeni
a důvěřují nám.

Kdo jsou vaši zákazníci?

U nás si vybere snad každý člověk, nezávisle
na věku. Jak desetiletá slečna, která si při-
jde koupit prstýnek či náramek, tak padesá-
tiletá babička, jenž nakupuje pro svoji vnuč-
ku, ale i nastávající maminky a tatínkové. 

Co všechno u vás zákazníci naleznou v sor-
timentu? 

Vyrábíme pro své kamenné obchody a e-shop,
ale šijeme i pro rakouský trh, kde už nejsou vý-
robky pod naší značkou, ale pod značkou ra-
kouského prodejce. Zákazníci u nás naleznou
oblečení pro děti od narození až po věk 18 let.
Nabízíme také první botičky, nosítka, kočárky,
vybavení do pokojíčků, ale i další potřeby jako
dudlíky apod. Nejvíce se snažíme prodávat
svou značku Kings.cz. Jako jedni z mála má-
me také největší výběr španělské značky
Mayoral, nabízíme také značky Extreme Inti-
mo, Pleas, aj. Jsme distributoři německé
značky Die Spiegelburg, prodáváme sloven-
skou značku KUKU, která nabízí stylové ná-
ramky a přívěsky. Dále u nás zákazníci nale-
znou švédskou značku Elodie Details, aj.

Existuje zboží, které se vám nedaří se-
hnat?

Dovolím si říct, že v dnešní době už je nepře-
berné množství všeho. Kdybych ale měla zmí-
nit něco, s čím bojujeme, tak jsou to materi-
ály. Snažíme se shánět nové, málo známé
a hlavně kvalitní materiály, což je náročné.

Co je pro vás nejdůležitější na spolupráci
s dodavateli?

Kvalita námi zvoleného zboží musí být vždy
vysoká. Rádi jsme něčím výjimeční, těší nás
prodávat zboží, které jinde zákazníci neseže-
nou. Zboží nám chodí několikrát týdně. Tím,
že jsme i sami výrobci, nemusíme dlouho če-
kat na doručení jako je tomu u jiných značek.

O které zboží sledujete od zákazníků ak-
tuálně největší zájem?

Nelze přesně říci, o který konkrétní výrobek
je největší zájem, ale přibývá maminek a ta-

tínků zajímajících se o složení a materiály da-
ných výrobků. Stále více je trendy biobavlna,
dřevěné hračky a kaučuk.

Jak řešíte situaci, kdy se vám nedaří pro-
dat nějaké zboží?

Určitě takové situace jsou. Je spousty fakto-
rů, které to mohou ovlivnit. Ať už je to počasí
nebo jakási atmosféra ve vzduchu. Faktorem
může být i svět sociálních sítí nebo velké ná-
kupní řetězce. Musím ale říct, že se s těmito
situacemi naštěstí téměř nesetkáváme.

Mají vaši zákazníci jasnou představu, co
chtějí, nebo si od vás nechají poradit?

Většinou zákaznici vědí, co chtějí. Jejich roz-
hodnutí respektujeme, ale pokud víme o lep-
ším řešení, nabídneme jim jej a oni si rádi
poradit nechají.

Co nejvíce ocení zákazníci na vašem zboží?

Kvalitu. Velkou výhodou pro zákazníky je, že
když něco shání, můžou se na nás obrátit,
a pokud můžeme, rádi jim přání splníme. Zá-
leží však také na limitech látek na skladě
apod. Zákazníci u nás oceňují přístup k nim
a jejich potřebám. 

Kings.cz a konkurence?

Vztahy s konkurencí nijak neřešíme. Víme,
že je mnoho šikovných maminek, které rá-

dy šijí, existují spousty kamenných dětských
prodejen, stejně tak e-shopů. Je už ale
pouze na nás, jaké zboží budeme mít a jak
budeme k zákazníkům přistupovat. Naší do-
minantou je právě to, že námi vyrobené
produkty jsou stoprocentně české, jsou
stoprocentně naše.

Jak přistupujete k propagaci?

Víme, že v dnešní době je reklama velmi dů-
ležitá, ale nějakou rozsáhlou propagaci ne-
máme. Za nejlepší reklamu považujeme
dlouhodobé spokojené zákazníky, kteří se
k nám rádi vrací. V nejbližší době chystáme
na našich prodejnách event.

Jak často měníte vzhled výloh?

Vzhled výloh se snažíme měnit poměrně čas-
to, většinou ke změně dochází, když přijde
na danou prodejnu nové zboží.

Díky čemu jste si udrželi svoji pozici na
trhu?

Díky pracovitosti, dobré spolupráci v rámci
rodiny, ale i se zaměstnanci, soudržnosti
a lásce. Také díky tomu, že jsme se nikdy ne-
vzdali, ani když přišly pády na zem, vždy nás
naopak posunuly. 

Jaké máte plány s firmou v nejbližší bu-
doucnosti?

Jsem nemírně vděčná za současný stav.
Mám mnoho nápadů a plánů, které bych
ráda proměnila ve skutečnost. Máme
v úmyslu pracovat na udržení a zvýšení pro-
sperity e-shopu, možná i otevřeme další ka-
menné obchody. 

Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře? 

Buďte takoví, jací jste. Jděte si za svým cí-
lem, i když to někdy může být opravdu složité
a někdy se může zdát, že je všechno úplně ji-
nak, než jak jste chtěli a plánovali! To je přes-
ně to, co vás dělá ještě silnějšími. Mějte i vy
své království.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv Kings.cz
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Tchaj-pej – Vzhledem k novým trendům
v textilním průmyslu, které splňují poža-
davky na funkčnost a zároveň udržitel-
nost, rostoucí počet významných značek
sportovního a outdoorového oblečení ob-
rací svou pozornost k Tchaj-wanu. Na tu-
to zemi také spoléhají přední značky jako
Nike, The North Face, Adidas, Jack Wolf-
skin, VF Corp, Columbia, Lululemon a Un-
der Armour se, pokud jde o inovaci i eko-
logicky šetrné produkty.

Dnešní móda v mnoha ohledech vstupuje do
nové éry, kdy jsme v každodenním životě za-
plavováni chytrými textiliemi a nositelnými
technologiemi. Sportovní oblečení je zároveň
jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících sekto-
rů, který je hnací silou prodeje v oblasti oděv-
ního průmyslu po celém světě, přičemž nový
styl zvaný athleisure (athletics and leisure),
kombinující sportovní oblečení s oblečením
pro volný čas, postupně redefinuje celý mód-
ní segment a podporuje další růst trhu s ak-
tivním oblečením. 

To vše zvyšuje poptávku po oblečení se spe-
ciálními vlastnostmi a přidanou technickou
hodnotou a tchajwanský textilní průmysl má
jedinečné předpoklady pro to, aby takovouto
poptávku uspokojil, jelikož funkčnost je v roz-
voji textilního průmyslu země dlouhodobě klí-
čovým faktorem. 

Potenciál nemá hranic
Tento sektor těží z blízkých a úzkých vazeb
na tchajwanskou průmyslovou výrobu, která
využívá nové technologie. Řada produktů, od
metalických vláken přes povrchové úpravy
měnící barvu v závislosti na teple až po tex-
tilie, které hřejí či chladí, představuje inova-
ce, které do oblasti módy vnášejí zcela nové
nápady. A zdá se, že tento potenciál nemá
hranic. 
Textilní výrobky přicházející v poslední době
z Tchaj-wanu představují inovace, které za-
hrnují nové trendy v oblasti vláken, které mo-
hou mít mnoho různých podob a textur, od
hebké po drsnou, ostrou či příjemně jem-
nou. Směsi nových technologií a módy umož-
ňují vytvářet nové prvky, které bychom si

v minulosti mohli jen těžko představit. 
Inovativní výzkumné a vývojové centrum zalo-
žené společností Zig Sheng se snaží prosa-
dit na klíčových trzích se svými jedinečnými
technologickými a patentem chráněnými
produkty. Jejími předními značkami jsou Zi-
sofit pro polyester, nylon a netkané textilie
s přírodní texturou bavlněné vlny jemné na
dotek, které se využívají na tkaniny a pleteni-
ny, ze kterých se vyrábí oblečení na jógu
a sport, ponožky, spodní prádlo i povlečení,
a dále pak Zebra polyester s mimořádnými
vlastnostmi a úžasným efektem, ideální pro
ostřejší barvy nebo čisté tóny vhodné pro
nočních košilky, pláště, krátké kabátky a jiné
pleteniny a tkaniny. 
Libolon je společnost šetrná k životnímu pro-
středí využívající technologická řešení a po-
stupy přispívající k celkové udržitelnosti. S vy-
užitím recyklovaných textilií vyrábí tzv. polyes-
terové čipy (surovina ke zvlákňování), a vytvá-
ří tak nová, vysoce kvalitní polyesterová
vlákna s inovativními vlastnostmi, včetně vlá-
ken odolných proti ohni pro textilní průmysl
a výrobu plastů. Lifra je PET vlákno odolné

Tchaj-wan

INOVACE VNÁŠEJÍ 
DO MÓDY NOVÉ NÁPADY

Tchajwanské firmy s úspěchem představují své výrobky na setkání odborníků po celém světě
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proti ohni vyráběné bez použití halogenu bě-
hem polymerizace; Equatex je funkční tech-
nologický polyester, který zlepšuje vlastnosti
polyesteru týkající se propustnosti a během
používání poskytuje komfort.
Široká nabídka produktů, technické vlastnos-
ti a flexibilita ve vývoji textilií proto řadí tchaj-
wanský textilní průmysl v sektoru activewear
(oblečení pro aktivní způsob života) na zcela
jedinečné místo. 

Udržitelnost
Tchajwanský textilní průmysl je dlouhodobě lí-
drem v rozvoji koncepcí ekologicky šetrných
produktů, jako je recyklovaný polymer a poly-
merní směsi. Recyklované vlákno nyní na
Tchaj-wanu hraje stále důležitější roli, proto-
že mnoho společností a předních značek při
výrobě svých jedinečných produktů spoléhá
právě na recyklované prvky. 
S.Café vytvořené tchajwanskou firmou Sing-
tex například využívá recyklované kávové gra-
nule k vylepšení polyesterových textilií, proto-
že káva má schopnost absorbovat pachy.
Firma Creative Tech Textile vyvinula prvotříd-
ní izolační produkt Smawarm. Vyrábí se z po-
užitých PET lahví a vyhozených skořápek od
ústřic. Má řadu výborných funkčních vlast-
ností, jako je termoregulace, odvádění vlh-
kosti a prodyšnost a je rychleschnoucí, anti-
bakteriální a antistatický. 

Bluesign 
Zřejmě nejpřesvědčivějším znakem síly
Tchaj-wanu, pokud jde o udržitelnost, je

technologie bluesign a její důležitost pro tuto
zemi. Tchaj-wan je nesporným globálním lí-
drem v zavádění i v šíření tohoto důležitého
trendu. Bluesign je závazek, který zahrnuje
celý stávající výrobní proces, a také slib, že
budou vyráběny a vyvíjeny jen ty nejudržitel-
nější produkty a že při jejich výrobě budou
uplatňovány co nejudržitelnějších možné po-
stupy. A jako takový je také důležitým příkla-
dem pro mnohé země, aby si samy změřily
a zredukovaly svou globální stopu. Přední
značky jako například Patagonia trvají na
tom, aby výrobní závody, které se v budouc-
nu stanou klíčovými členy jejich dodavatel-
ského řetězce, certifikát bluesign měly. 
Tchaj-wan zaujímá v tomto důležitém směru
vedoucí postavení. Trend získat certifikaci
bluesign neustále roste a tchajwanský textil-
ní průmysl je připraven společnostem, které
o tuto certifikaci usilují, pomoct. 

Celosvětová propagace 
Vzhledem ke k tomu, že Tchaj-wan je scho-
pen uspokojovat rostoucí poptávku po funkč-
nosti a udržitelnosti, mezinárodně uznávané
značky, mimo jiné Nike, The North Face, Adi-
das, Jack Wolfskin, VF Corp, Columbia, Lu-
lulemon a Under Armour, se v oblasti inovací
a ekologicky šetrných výrobků spoléhají prá-
vě na tchajwanské společnosti.
Klíčovým hráčem, který se zaměřuje na sy-
nergii předních značek s tchajwanskými tex-
tilními společnostmi, je Tchajwanská textilní
federace (Taiwan Textile Federation). 
Tchajwanská textilní federace (TTF) je globál-

ním lídrem v koordinaci odvětví s mnoha trhy
a koncovými uživateli. Silné stránky svých
členských společností tato organizace kaž-
doročně prezentuje na významných veletr-
zích.
Tchajwanská textilní federace propaguje
tchajwanské společnosti pod heslem Think
Taiwan for Textiles. Klíčovým sdělením je
v tomto případě toto: pokud hledáte inovace
v oblasti textilní výroby, módu, udržitelnost
nebo pouze spolehlivou komunikaci, Tchaj-
wan je tím pravým místem, kde je dobré za-
čít i skončit. 
V případě Tchajwanské textilní federace i je-
jích dílčích odvětví jde vždy o hodnotu – hod-
notu v kontextu spolehlivosti, která je měře-
na stálou kvalitou, včasnou dodávkou a skvě-
lou komunikací. Potvrzením toho je rostoucí
počet předních značek, které v souvislosti
s inovacemi a s ohledem na udržitelnost
spoléhají právě na Tchaj-wan. Tyto značky za-
čínají s Tchaj-wanem spolupracovat a spolé-
hají se na jeho bezkonkurenční a hodnotnou
nabídku.
Toto průmyslové odvětví Tchaj-wanu věří, že
to dělá dobře. Žádné jiné místo nemá vše,
co v oblasti vysoce dynamického textilního tr-
hu potřebujete, tak kompaktně zorganizová-
no na jednom místě – chemické preparáty,
čipy, vlákna, pleteniny, tkaniny, netkané texti-
lie, recyklované materiály, barviva, barvírny
a konečné úpravny. Tchaj-wan to vše má. 

Pro více informací o tchajwanském textilním
průmyslu viz: 365.textiles.org.tw
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Zlín – Ve vydání leden/únor 21019 časo-
pisu Svět textilu & obuvi jsme upozornili
na skutečnost, že zaměstnavatelé se po-
měrně často setkávají s tím, že zaměst-
nanci po přijetí do pracovního poměru po-
žadují poskytnutí pracovních oděvů či obu-
vi k výkonu práce. Zaměstnance k takové-
mu požadavku vede domněnka, že pokud
si své oděvy zničí či poškodí při práci, na-
stupuje povinnost zaměstnavatele obsta-
rat jim je a pečovat o ně. Kteří zaměst-
nanci mají na osobní ochranné prostředky
(OOP) nárok, jsme vysvětlili již v minulém
díle. Nyní se budeme věnovat tomu, jaké
OOP mají být poskytnuty, klasifikaci OOP
a jejich bezpečnosti. 

Pracovní obuv
Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci,
pracují-li na místě, kde hrozí nebezpečí pora-
nění nohou od padajících nebo pohybujících se
předmětů nebo od předmětů, které mohou
prorazit podrážku a tam, kde jsou zaměstnan-
ci vystaveni nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, používali vhodnou ochrannou obuv.
Při výběru vhodného typu ochranné obuvi vždy
zjišťujte, do jaké míry je bota schopná snížit
nebezpečí úrazu na konkrétním pracovišti, na
němž bude používána – to znamená rizika,
která jste odhalili při analýze. Je obuv dosta-
tečně pohodlná? Je dostatečně odolná? To si-
ce neznamená, že byste od ochranné obuvi
měli očekávat, že vydrží na věky. Například co
se týče tužinek ve špici obuvi, měli by zaměst-
nanci pravidelně kontrolovat, zda ještě plní
funkci, pro niž byly určeny. To znamená, zda
jsou schopny chránit je před předměty, které
by jinak mohly projít skrze botu, nebo u pode-
šve, zda jim stále umožňuje bezpečný pohyb
a ochranu před uklouznutím.

Co je to bezpečná obuv?
OOP na ochranu nohou se dělí na obuv pra-
covní (podle ČSN EN ISO 20347 – Osobní
ochranné prostředky, Pracovní obuv), obuv
ochrannou (podle ČSN EN ISO 20346 –
Osobní ochranné prostředky, Ochranná
obuv) a obuv bezpečnostní (podle ČSN EN
ISO20345 – Osobní ochranné prostředky,
Bezpečnostní obuv). Tyto tři skupiny obuvi se
liší se úrovní ochrany. Všechny tyto výrobky
je možno označit za bezpečnou obuv. 

OOP na ochranu nohou a chodidel
podle kategorií
Obuv svým provedením může spadat do
všech tří kategorií OOP:
I. kategorie: lehká pracovní obuv, pracovní
obuv v základním provedení
II. kategorie: pracovní obuv s dodatečnými
vlastnostmi, obuv bezpečnostní, obuv pro
svářeče, obuv pro řidiče motocyklů apod.

III. kategorie: obuv pro hasiče, obuv pro slé-
vače, obuv odolná proti chemickým rizikům,
obuv pro uživatele řetězových pil apod.

Pokud z analýzy rizik na vašem pracovišti ne-
vyplynula nutnost přidělit OOP na ochranu
nohou a zaměstnanci tedy nosí svoji vlastní
obuv, ale používají například pantofle, které
můžete jako zaměstnavatel považovat vzhle-
dem k podmínkám na pracovišti za nebez-
pečné. 
Je tedy i v zájmu zaměstnanců, aby používali
takovou obuv, která je neohrožuje. Viz rovněž
zákoník práce, § 106 (4) „Každý zaměstna-
nec je povinen dbát podle svých možností
o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví
i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kte-
rých se bezprostředně dotýká jeho jednání,
případně opomenutí při práci.“ Zaměstna-
nec tedy musí dodržovat při práci stanovené
pracovní postupy, používat stanovené pra-
covní prostředky, dopravní prostředky, osob-
ní ochranné pracovní prostředky atd. Je te-
dy možné v interní směrnici nařídit, že mají
zaměstnanci při práci používat pouze bez-
pečnou obuv. 

Typické úrazy nohou
Existují dvě základní kategorie poranění no-
hou při práci:
1. ty, které jsou způsobeny pádem předmě-
tu a proražením boty, rozdrcením nártu či
chodidla, vyvrknutím kotníku či tržnou ránou
2. a ty, které jsou způsobeny uklouznutím či
pádem pracovníka. Právě před nimi ochrání
bezpečnostní obuv, experti však doporučují
provést opatření k minimalizaci těchto rizik
také na samotném pracovišti. Některé povr-
chy mohou být méně kluzké, než jsou nyní –
zaměstnanci by měli mít vštípenu povinnost
ihned hlásit a dávat do pořádku jakékoliv ne-
čistoty a kaluže na podlaze, aby ochránili sa-
mi sebe, své kolegy, ale také návštěvníky
před pádem. To se nejvíce týká provozovate-
lů obchodů.

Vyvrknutí kloubu a natažení svalu jsou často
následkem uklouznutí či pádu, nepozorné
chůze či běhu po nerovném povrchu a někdy
také slézání z větších kusů zařízení. Zlomeni-
ny mohou být způsobeny pádem nářadí na
nohu, prací v příliš velké blízkostí k pohybli-
vým součástem zařízení pracoviště a také
pádů z výšek. Přibližně 10 % všech pracov-
ních úrazů v USA je zraněními chodidel či
kotníků, zejména ve stavebnictví, strojíren-
ství, ale také v odvětví služeb, kde je míra
těchto zranění vůbec největší.
Americké Bureau of Labor Statistics uvádělo
například ve zprávě za rok 2011 v přehledu
úrazů v soukromném sektoru, které neměly
za následek smrt, ale jejich důsledkem byla
nepřítomnost v zaměstnání, že na pády
a uklouznutí připadalo 20 % všech zranění,
která vyžadovala následnou lékařskou péči.
Celkově pak bylo v roce 2011 v USA úřadem
evidováno 136 810 zranění tohoto typu,
která měla za následek dlouhodobější hospi-
talizaci.

Sandál jako pracovní obuv
Uvedená obuv (sandály) by mohla být pracov-
ní obuví, pokud by nebyla požadována
ochranná funkce, ale z nějakých důvodů by
bylo nutné v práci používat jinou obuv než
obuv vlastní (hygienické důvody, čistota, větší
míra opotřebení obuvi při práci apod.). V žád-
ném případě neplní taková obuv ochrannou
funkci. Připomínáme jenom, že výrobce je
povinen poskytovat s výrobkem také informa-
ci o tom, který notifikační orgán se podílel na
přezkoušení typu. 

Je možné nosit v práci 
vlastní pracovní obuv?
Někteří zaměstnanci jsou povinni nosit v za-
městnání v rámci BOZP pracovní obuv urče-
nou zaměstnavatelem. Co ale dělat v přípa-
dě, když je obuv nepohodlná nebo v ní dokon-
ce není zaměstnanec schopen přetrvat ce-
lou pracovní dobu? Může si pohodlnější obuv

Pracovní oděvy a obuv při výkonu práce

OCHRANA ZDRAVÍ
ZAMĚSTNANCŮ II.
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obstarat sám? Jaké jsou v tomto směru po-
vinnosti zaměstnavatele?

Není obuv jako obuv
Velmi časté jsou dotazy zaměstnanců: „V práci
musím nosit obuv, ve které není možné vydržet
osmihodinovou směnu. Co s tím mám udělat?
Je zaměstnavatel povinen mi ji vyměnit? A mů-
že po mně požadovat, abych si tuto náhradní
obuv koupila sama na své náklady?“ V prvé řa-
dě je třeba definovat, o jakou povinně nošenou
obuv jde. Existují totiž rozdílné důvody, proč
může zaměstnavatel nošení určité obuvi vyža-
dovat. Jednak může jít o hledisko spíše este-
tické, kdy může být v práci požadováno do-
držení určitého „dress codu“ (například na re-
cepci či v bance). V takovém případě se ale dá
rozumně předpokládat, že vhodné oblečení
každý nalezne ve svém šatníku a žádný nárok
na uhrazení nákladů za pořízení vhodného ob-
lečení a obuvi tudíž zaměstnanci nevznikne.
Druhým důvodem je potom bezpečnost
a ochrana zdraví zaměstnanců při práci
(BOZP). V tomto ohledu je zaměstnavatel
povinen odstranit nebo alespoň omezit ve-
škerá bezpečnostní rizika na pracovišti. V si-
tuacích, kdy je to nemožné, pak musí poskyt-
nout svým zaměstnancům tzv. ochranné
pracovní prostředky, mezi které patří i pra-
covní obuv.

Vlastnosti pracovní obuvi
Nejdůležitějším kritériem je samozřejmě spl-
nění bezpečnostních hledisek. Každý typ prá-
ce totiž vyžaduje rozdílnou ochranu: jednou
tak bude muset být pracovní obuv protisklu-
zová, jindy bude muset izolovat teplo. Vedle
těchto základních vlastností pracovní obuvi
však nesmíme zapomenout i na další – napří-
klad právě na přizpůsobení konkrétního typu
obuvi fyzickým a zdravotním předpokladům
jednotlivých zaměstnanců.
Ochranná obuv totiž nesmí v žádném přípa-
dě představovat pro zaměstnance žádná
další rizika. Pokud tak daný zaměstnanec tr-
pí například alergií na konkrétní materiál,
musí mu být ze strany zaměstnavatele zajiš-
těna taková obuv, která bude odpovídat nej-
en ochranným opatřením, ale i jeho specific-
kým potřebám.

To samé bude platit i pro obuv, která je vý-
razně nepohodlná při nošení. Ve výsledku je
i zájmem zaměstnavatele, aby jím poskytnu-
tá obuv nebyla pro daného zaměstnance ne-
komfortní a nesnižovala tak jeho pracovní vý-
kon. V již zmíněné americké studii se uvádí,
že v důsledku pociťovaného diskomfortu, bo-
lestí nohou a únavy se pracovní výkon může
snížit až o 15%.

Obuv zdarma jen při mimořádném
opotřebení a ochranné funkci
Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povi-
nen poskytnout obuv, pokud zaměstnanec
pracuje v prostředí nebo na pracovišti, ve
kterém obuv podléhá při práci mimořádné-
mu opotřebení, nebo pokud plní obuv
ochrannou funkci. Zákon bohužel nestanoví,
co se myslí „mimořádným opotřebením“
a bude tedy vždy nutné posoudit každý jed-
notlivý případ samostatně s ohledem na kon-
krétní pracovní prostředí.

Peníze místo bot zákon zakazuje 
V případě, že zaměstnavatel má povinnost
poskytnout obuv, je také povinen udržovat ji
v použitelném stavu a kontrolovat její použí-
vání. Pokud by se obuv například roztrhla,
má zaměstnavatel povinnost zabezpečit ne-
prodleně novou. Důležité též je, že zaměst-
navatel obuv zabezpečuje na vlastní náklady.
Pozor, nemůže však obuv zaměstnanci nepo-
skytnout s tím, že mu místo toho dá peníze.
To zákon výslovně zakazuje.
Pozor, existuje ještě rozdíl v poskytování obu-
vi (jako osobní ochranné pomůcky) zaměst-
navatelem a povinností zaměstnance se při
příchodu na pracoviště přezout, pokud to
stanoví například provozní řád zaměstnava-
tele vydaný v souladu s hygienickými norma-
mi. Tato povinnost platí bez ohledu na to,
jestli byla obuv (osobní ochranná pomůcka)
poskytována nebo ne.

Kdo obuv zaplatí?
Jelikož jde o povinnost zaměstnavatele
v rámci BOZP obstarat pracovní obuv pro
zaměstnance, je samozřejmě jeho povin-
ností ji i uhradit. Mimo to musí zaměstnava-
tel také zajistit, aby byly veškeré ochranné

prostředky zaměstnance v použitelném sta-
vu, případně aby došlo včas k jejich výměně.
V žádném případě zaměstnavatel nesmí
přenést tyto náklady na zaměstnance. Po-
kud tedy zaměstnavatel vyhovující obuv za-
městnanci nezajistí a ten si ji proto pořídí
na vlastní náklady sám, má následně
oprávněný nárok se na zaměstnavateli do-
máhat proplacení vynaložených nákladů.
Nicméně obuv, kterou si zaměstnanec poří-
dí na své vlastní náklady a je používána se
souhlasem zaměstnavatele jako pracovní,
musí plnit požadavky výše uvedených no-
rem. Není možné, aby si zaměstnanec při-
nesl obuv, která požadavky norem plnit ne-
bude, pokud je nutná při práci jakákoliv mí-
ra ochrany nohou na základě provedené
analýzy rizik. Kontrolu používání stanove-
ných OOP může provádět u zaměstnavatele
místně příslušný Státní úřad inspekce prá-
ce. V případě, že inspektorát zjistí, že za-
městnavatel má povinnost poskytovat pra-
covní obuv a nečiní tak, hrozí mu pokuta až
do výše 1 000 000 Kč.
I když bude na kupním dokladu od prodejce
uvedeno, že jde o pracovní obuv a toto tvrzení
se ukáže při vzniku pracovního úrazu jako ne-
pravdivé, tak by „regres“ hradil zaměstnava-
tel a teprve následně by mohl vymáhat odpo-
vídající částku po prodávajícím. Navíc také fi-
nanční úřady dnes poměrně přísně kontrolují,
protože pracovní obuv je nákladovou položkou
z hlediska uznatelných daňových nákladů,
jestli zaměstnavatel pořídil skutečně pracovní
obuv, která splňuje všechny stanovené poža-
davky a certifikaci dle platné legislativy EU.
Kontroly se provádí nejen u zaměstnavatele,
ale i u prodávajícího. Máme konkrétní příklady
z praxe, kdy naštěstí pro prodávající obuv
značky Prestige tyto certifikáty má. 
Jestliže prodávající nemá od dodavatele
obuv dodanou jako pracovní s příslušným
označením CE, vybavenou návody na použí-
vání a údržbu, určením míry a typu ochrany,
upozorněním na možná rizika při nespráv-
ném používání atd., nesmí běžnou obuv pro-
dávat jako pracovní! Dozor nad trhem v této
oblasti provádí Česká obchodní inspekce
a prodávající může dostat vysokou pokutu za
klamavé obchodní praktiky. 

Závěr
Pokud se na práci, kterou zaměstnanci vyko-
návají, vztahuje povinnost osobních ochran-
ných prostředků (obuvi), je zaměstnavatel na
své vlastní náklady povinen zajistit vhodnou
pracovní obuv, tedy takovou, která by vyhovo-
vala jak bezpečnostním náležitostem, tak fy-
zickým předpokladům a zdravotním potře-
bám zaměstnanců.

PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA

Použité zdroje:
1) Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
v platném znění
2) www.bozpprofi.cz/33/zaostreno-na-
pracovni-obuv-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKu
ox_Z1ONWgp8ZkEcSbIi81ptm44/
3) www.bozpinfo.cz/co-je-bezpecna-obuv
4) www.novinky.cz/kariera/208203-
poradna-pracovni-obuv-zdarma-jen-pokud-se-
nezabyvate-papirovanim.html



Svět textilu & obuvi

38

Čísla a fakta

květen – červen 2019

Největší textilní podniky v České republice v roce 2018
pořadí 2018
(2017) název firmy tržby (v mil. Kč) počet zaměstnanců změna 2018/2017 (v %)

1 (1) JUTA a.s. 7 588 2263 1,4
2 (4) Pegas Nonwovens s.r.o. 6 485 605 11,5
3 (3) Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. 5 738 1107 -1,9
4 (2) Borgers CS spol. s r.o. 5 297 2107 -20,2
5 (5) Nová Mosilana, a.s. 3 685 979 4,3
6 (6) Kordárna Plus a.s. 2 338 624 0,8
7 (8) Toray Textiles Central Europe s.r.o. 1 473 332 -2,4
8 (9) Fibertex Nonwovens, a.s. 1 370 311 -1,7
9 (7) Adient Strakonice s.r.o. 1 254 397 -18,7

10 (10) Low & Bonar Czech s.r.o. 1 098 182 -3,7
11 (11) Pleas a.s. 1 056 689 -6,3
12 (13) Sněžka, výrobní družstvo Náchod 1 032 408 24,9
13 (14) Gumotex, akciová společnost 793 481 7,6
14 (15) Lanex a.s. 784 433 7,0
15 (16) Mehler Engineered Products s.r.o. 662 165 -1,9
16 (12) VEBA, textilní závody a.s. 632 776 -27,1
17 (18) Mileta a.s. 571 368 -0,2
18 (17) Amann s.r.o. 559 190 -8,8
19 (19) Vlnap a.s. 547 217 -0,7
20 (20) BN International, s.r.o. 482 196 -6,0
21 (23) Svitap J. H. J. spol. s r. o. x x x
22 (21) Tessitura Monti Cekia s.r.o. 421 293 -9,3
23 (22) Stap a.s. 419 284 -9,3
24 (25) Technolen technický textil s.r.o. 393 183 -2,7
25 (26) Conrop, s.r.o. 371 285 11,4
26 (27) Sametex, spol. s r.o. 343 151 4,3
27 (28) Gala a.s. 328 391 4,8
28 (30) Kümpers Textil s.r.o. 267 302 9,0
29 (29) Singing Rock s.r.o. 261 159 3,2
30 (31) Hedva, a.s. 234 168 -0,4
31 (3 2) Grund a.s. 221 143 -0,9
32 (24) CNM textil a.s. 210 103 -17,0

V žebříčku jsou zařazeny textilní společnosti,
dosahující tržby 200 milionů korun a více,
u oděvářů jsme tento limit stanovili na 30
milionů. I díky tomu se počet společností
v obou žebříčcích takřka nezměnil. V pořadí
textilních podniků dvěstěmilionové tržby pře-
sáhlo stejný počet firem, jako v roce 2017
(32) a z žebříčku nesestoupila, ale ani do něj
nepostoupila žádná nová firma. 

V seznamu jsou nové firmy
V pořadí oděvních podniků došlo přece je-
nom k drobným změnám. Ta největší spo-
čívá v zařazení firmy pietro filipi s.r.o., a to
hned na druhé místo! Tato firma nám totiž
dosud své údaje neposkytovala. Jde o tra-

dičního výrobce dámské a pánské módy.
Druhou firmou, která je v pořadí oděvních
firem nováčkem, je Bernhardt Fashion CZ,
s.r.o. Tato společnost z Prostějova šije mj.
dámské kostýmy a pánské obleky na míru.
Žebříček oproti roku 2017 naopak opusti-
la další prostějovská firma – H&D. V dů-
sledku toho má pořadí největších oděvních
firem 25 členů, jen o jednoho více než
před rokem.
Když se pozorně podíváme na pořadí textil-
ních výrobců, vidíme, že na předních mís-
tech jsou opět firmy, zabývající se – buď pře-
vážně, anebo stoprocentně – výrobou tech-
nických textilií. K této změně došlo v našem
textilním průmyslu již před lety. Můžeme jen

konstatovat, že sázka na tento relativně no-
vý obor se vyplatila a výroba technického
textilu má i nadále dobrou perspektivu. 

Jak vysvětlit rozpor?
Když porovnáme výsledky obou žebříčků s vý-
sledky textilního a oděvního průmyslu ČR za
loňský rok (publikovali jsme je v minulém vy-
dání časopisu Svět textilu & obuvi), najdeme
jeden paradox. Zatímco textilní průmysl za
rok 2018 nahlásil vzestup oproti roku 2017
o 3,2 %, v našem dnešním žebříčku ale
z celkového počtu 32 textilních firem jich
19, tedy většina (!), nahlásila meziroční po-
kles tržeb. Je pozoruhodné, že ke stejnému
efektu došlo i v roce 2017. Jak si lze vysvět-
lit tento rozpor je na odbornících; zdá se
však, že vysvětlení může být prosté: tržby
vzhůru táhnout úspěšné firmy silněji, než činí
propad těch méně úspěšných. Jinak je tomu
o oděvářů (celkový vzestup tržeb +1,8 %),
kde v žebříčku 12 firem zaznamenává ná-
růst tržeb a jen 10 pokles.

Michal Korol

Žebříček největších textilních a oděvních podniků v ČR za rok 2018

TECHNICKÉ TEXTILIE
STÁLE VÍTĚZÍ
Praha – Pořadí na předních místech žebříčku největších textilních a oděvních podniků
v České republice se řadu let již téměř nemění. Nejvyšší tržby dosáhla v loňském roce
skoro již tradičně akciová společnost JUTA, Dvůr Králové nad Labem; mezi oděváři opět
vládne firma Blažek Praha a.s. Vyplynulo to z pořadí firem, které sestavila Asociace textil-
ního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) – i tentokrát ve spolupráci s odborným ča-
sopisem Svět textilu & obuvi.
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Dětské nosičky 

SPLŇUJÍ TO, CO MAJÍ?

Brno – V polovině března letošního roku se konal veletrh Pro dítě
na brněnském výstavišti, kde se vystavovatelé předháněli v tom,
kdo má více vystavených kočárků, barevnější dupačky, luxusnější
dětské postýlky a sofistikovanější dětské nosičky.

Česká republika má již dlouho povinnou legislativu týkající se testování
výrobků pro děti do 3 let. Nepřekvapilo mě proto, že tuto Vyhlášku
č. 84/2001 Sb. znají téměř všichni výrobci, velká část prodejců, pro-
tože už značná část maminek vyžaduje, aby výrobky, které pro své ra-
tolesti kupují, byly ověřeny a že vyhovují požadavkům vyhlášky. Veletrh
byl plný dětských nosítek, šátků a podobných výrobků, které jsou v po-
sledních letech velmi populární na nošení dětí na zádech anebo na bři-
chu až tak, že je nosí čím dál víc i tatínci. Co mě ale velmi překvapilo by-
lo, že nosičky na které jsou samozřejmě také normy na testování neměl
nikdo z výrobců ani prodejců na tomto veletrhu odzkoušeny podle plat-
ných norem. Pouze jeden výrobce ukázal číslo normy, dle které testuje,
bohužel asi deset let neplatné a na dnešní dobu s nevyhovujícími krité-
rii. Pár prodejců na otázku, kde nechávají své zboží testovat mi sdělilo,
že testují na „svých dětech“. Uf, když si představím, že není pro výrobce
dětských nosiček nic jednoduššího, než oslovit Zkušebnu a toto zboží
nechat otestovat podle aktuálně platných technických norem. Pro bez-
pečnost našich nejmenších je potřeba hlídat celou řadu parametrů. Od
roku 2016 platné normy ČSN EN 13 209-2 je třeba aby nosička vy-
držela deset zkoušek na bezpečnostní požadavky, např.: nesmí obsaho-
vat těžké kovy, nesmí dojít k povrchovému vzplanutí a šíření plamene,
nesmí dojít k oddělení součástí od výrobku, nesmí dojít k omotání vol-
ných šňůr, dítě nesmí propadnout otvory pro dolní končetiny, nesmí
dojít k uvolňování popruhů atp.
Jste si jistí, že nosička dětí, kterou vyrábíte, prodáváte, nebo dokonce
vlastníte, splňuje tyto vlastnosti předepsané normou? Otestujeme
vám to!

Ing. Ivana Halamová, Textilní zkušební ústav, s.p., www.tzu.cz

Největší oděvní podniky v České republice v roce 2018
pořadí 2018
(2017) název firmy tržby (v mil. Kč) počet zaměstnanců změna 2018/2017 (v %)

1 (1) Blažek Praha a.s. 577 187 15,4
2 (x) Pietro Filipi, s.r.o. 486 223 x
3 (3) Koutný spol. s r.o. 437 104 7,6
4 (2) Tonak a.s. 418 536 0,0
5 (4) Altreva spol. s r.o. 412 212 6,7
6 (5) Kara Trutnov, a.s. 344 177 -5,2
7 (6) Anita Moravia s.r.o. 277 210 -8,3
8 (7) DEVA F-M. s.r.o. 270 96 11,1
9 (8) Kalas Sportswear, s.r.o. 221 222 -1,8

10 (9) Pro Len s.r.o. 220 101 8,4
11 (x) Bernhardt Fashion CZ, s.r.o. 208 300 x
12 (10) Maxis a.s. 166 119 -14,9
13 (11) Evona a.s. 143 106 12,6
14 (14) Triola a.s. 139 117 17,8
15 (13) LipoElastic a.s. 130 128 6,6
16 (12) TIMO s.r.o. 124 150 1,6
17 (16) Klimatex a.s. 123 27 18,3
18 (15) Vývoj, oděvní družstvo v Třešti 114 166 7,5
19 (18) Moira CZ, a.s. 97 110 -3,0
20 (21) Dita výrobní družstvo invalidů 80 120 9,6
21 (20) Clinitex s.r.o. 79 48 -1,3
22 (19) Výrobní družstvo Vkus Frýdek-Místek 72 93 -20,9
23 (17) Otavan Třeboň a.s. 71 114 -31,1
24 (22) Lubomír Mlček – Astona 54 39 -10,0
25 (23) Moděva oděvní družstvo Konice 47 145 -9,6

Vysvětlivky: červeně označené = odhad ATOK, x = nedostatek údajů pro porovnání
Poznámky: Zařazeny textilní společnosti s tržbami 200 mil. Kč a více. Zařazeny oděvní společnosti s tržbami 30 mil. Kč a více. Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. = údaje jen za textilní činnost, Pegas
Nonwovens s.r.o. = údaje včetně závodu v Egyptě, Hedva, a.s. = údaje za koncern společností Hedva, a.s., Hedva Nitě, s.r.o., Hedva Brokát, s.r.o. a Hedva Prima, a.s., Pro Len s.r.o. = údaje v kumulaci
i za dceřinou společnost OPRO CZ, k.s., Gumotex Coating, s.r.o. = Odštěpný závod Pryže plasty skupiny Gumotex, akciová společnost, Mileta a.s. = údaje za hospodářský rok 04/2018–03/2019,
Kümpers Textil s.r.o. = údaje za hospodářský rok 10/2017–9/2018, LipoElastic a.s. = pouze za činnost spojenou s výrobou textilních a oděvních výrobků, Otavan Třeboň a.s. = Pokles tržeb v roce
2018 výrazně ovlivněn změnou ve struktuře zákazníků – větší podíl mzdové práce, a tím i pokles zakázek v plné konfekci (vč. materiálu). Cílem v roce 2018 bylo zvýšit efektivnost a to se podařilo i při
menším objemu tržeb. Pietro Filipi, s.r.o. = údaje za celou skupinu (vč. Slovenska, Litvy a Lotyšska)
Opravy: CNM textil a.s. = v žebříčku za rok 2017 uvedeny nesprávně tržby 425 mil. Kč, správně mělo být 253 mil. Kč, porovnání vztahováno již ke správné hodnotě roku 2017

Zdroj: ATOK – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

inzerce
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Düsseldorf – Nálada v německém maloob-
chodě se zhoršuje. Zejména drobní ob-
chodníci se stále více obávají o svou bu-
doucnost vzhledem k současnému zpoma-
lení ekonomiky a pokračujícímu rozmachu
internetových obchodů. Podle odhadů Sva-
zu německého maloobchodu (HDE) by do
r. 2025 mohl ukončit svou činnost každý
desátý obchod. To by odpovídalo zavření
téměř 50 000 obchodů. Stefan Genth, ře-
ditel HDE, sdělil, že pouze necelá třetina
německých maloobchodníků (loni 37 %) po-
čítá v letošním roce s rostoucími tržbami. 

Vyplynulo to z průzkumu mezi tisícem společ-
ností všech velikostí, branží a lokalit. Zvlášť
skeptičtí ohledně své budoucnosti jsou malí
obchodníci s počtem do 20 zaměstnanců.
Jen nepatrně lepší je očekávání větších ob-
chodníků. Přitom základní podmínky pro malo-
obchod nejsou v současné době tak špatné.
Přestože většina ekonomických prognóz byla
výrazně korigována směrem dolů, spotřebitel-
ská nálada v Německu je pořád dobrá. Samot-
ný HDE očekává zvýšení maloobchodních tržeb
za rok 2019 o 2 % na víc než 537 mld. EUR. 

Tlak na ceny
„Obecně lze konstatovat, že vývoj v maloob-
chodní branži poněkud zaostává za ekonomi-
kou. Pokud by však současný ekonomický po-
kles ovlivnil i obchod, znamenalo by to nebez-
pečí zejména pro menší obchodníky,“ zdůraz-
nil Genth. Konjunktura a z ní vyplývající chuť
občanů nakupovat zmírnily v posledních le-
tech dopady rozmachu internetového obcho-
du a demografických změn v Německu na
obchodníky. Bez tohoto větru v zádech by by-
lo ohroženo hodně prodejen. To platí nejen
pro obchody s módou, obuví nebo nábyt-
kem, ale i pro drogerie nebo potravinářské
prodejny v regionech s klesajícím počtem po-
pulace. Právě malé obchody jsou v současné
době konfrontovány s různými výzvami. K to-
mu patří tlak na ceny vyvolaný digitalizací
a klesající frekvencí návštěvníků v centrech

měst, ale i byrokratické požadavky jako naří-
zení o ochraně osobních údajů, které pro
malé obchodníky znamená velkou překážku
při budování vlastní digitalizace. 
Zánik malých prodejen by byl i pro města
dramatický, zdůraznil ředitel HDE, neboť pro-
dejny do 20 zaměstnanců představují větši-
nu obchodů. HDE proto vyzývá politiky, aby
se víc angažovali ve prospěch menších ob-
chodníků. „Malé a středně velké obchody po-
třebují politickou podporu, aby dokázaly pře-
žít současné strukturální změny a mohly pro-
fitovat z digitalizace,“ dodal Genth. Podle něj
rozmach internetových obchodů zdaleka ne-
končí, i když se jejich tempo růstu v posled-
ních letech trochu zpomalilo. 

Náklady jsou nespravedlivě rozdělené
Podle posledních údajů asociace BEVH vzrostl
internetový obchod za 1. čtvrtletí 2019
o 11,2 %, což je víc než za stejné období před-
chozího roku. Genth vidí potřebu reformy ze-
jména v oblasti zdanění. Doplňující pravidla pro
daň z obchodu v mnoha případech zhoršují kri-

zi. Náklady na energie jsou stále nespravedlivě
rozdělené a nepřiměřeně zatěžují maloob-
chodníky i soukromé spotřebitele. S ohledem
na přetíženou infrastrukturu na mnoha mís-
tech vyžaduje HDE další rozšíření a údržbu sil-
niční sítě a veřejné dopravy. Zásobování spo-
třebitelů a obchodů musí být zaručeno i do bu-
doucna. Diskuze o zavedení mýtného do měst
a zákazu jízdy poškodí maloobchody v centru
měst. „Městské mýtné a zákazy vjezdu autem
odradí zákazníky od nakupování v centrech
měst. To je s ohledem na již klesající frekvenci
zákazníků v posledních letech hodně nebez-
pečné pro obchody umístěné v centrech měs-
ta,“ varuje Genth. Politici a městská zastupitel-
stva by měli ukončit diskuzi o omezování mobi-
lity a rychle rozvíjet pozitivní alternativy. Zákazy
vjezdu automobilů nevedou k cíli. Jde spíše
o posílení veřejné hromadné dopravy, cyklistiky
a jiných dopravních prostředků a přesvědčit li-
di o jejich výhodách. Přechod na elektromobily
řeší jen část problému, nebudou sice tolik za-
těžovat životní prostředí, ale potřebují stejné
místo pro parkování.

Varšava – Caprice, německý výrobce obu-
vi, získal v únoru cenu Footwear Industry
Award 2019 a začátkem května další
ocenění v Polsku.

Polský časopis Forum Biznuse a spotřebitel-
ská platforma Dobra Marka ve spolupráci
s druhým největším polským deníkem Rzecz-
pospolita zveřejnily značky, které se těší nej-
lepšímu renomé mezi polskými spotřebiteli.
V rámci ankety přes internet a telefon odpo-
vídali náhodně vybraní účastníci na dotazy tý-
kající se hodnocení kvality produktů, prestiže
značky a důvěry ve značku. V oblasti dám-

ských bot získala nejlepší ocenění značka Ca-
price a byla také nejčastěji jmenována. „Oce-
nění nás velmi těší a je pro nás motivací,
abychom v Polsku pokračovali v úspěšně za-
počaté cestě,“ komentoval Jürgen Cölsch,
obchodní ředitel společnosti Caprice.

Caprice 

NEJLEPŠÍ ZNAČKA OBUVI
V POLSKU

Malé obchody v Německu 

STÁLE VÍC POD TLAKEM

Foto Caprice

Foto Pixabay
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Praha – Možná vám jako drobnému podni-
kateli pije krev věčné dohadování s líným
zaměstnancem. Nebo řešíte nelehké vy-
hlídky vašeho obchodu a musíte se bohu-
žel s někým rozloučit, aby vůbec vaše pod-
nikání přežilo. V tomto příspěvku se zamě-
řujeme na nemilou událost v pracovně-
právním vztahu, tedy na výpověď danou
zaměstnavatelem zaměstnanci a její práv-
ní nástrahy. Dát totiž jen tak bezdůvodně
výpověď zaměstnanci nejde. Z naší praxe
víme, že neopatrnost zaměstnavatele při
propouštění se mu může ve výsledku vrá-
tit jako bumerang a velmi prodražit.

Kdy je výpověď neplatná?
Výpověď musí být v prvé řadě písemná. Za-
městnavatel je navíc velmi omezen a může
dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů
uvedených v zákoníku práce, jinak je výpověď
neplatná. Důvody musí být jasně popsány,
nestačí pouhý odkaz na zákon. Jasně musí
být také vymezeno chování zaměstnance,
které k výpovědi vedlo. Znovu a znovu za-
městnavatelům doporučujeme, aby se o vý-
povědi poradili, než ji dají. Často je možné
dosáhnout dohody a tím většině problémů
předejít. Pokud to nejde, hledá se důvod
k oprávněnosti výpovědi pracovního poměru.

Nejčastější důvody rozvázání
pracovního poměru zaměstnavatelem

Organizační změny:
V době ekonomické krize se stala nejčastěj-
ším důvodem rozvázání pracovního poměru
tzv. „nadbytečnost“. Pokud chce zaměstna-
vatel platně tento důvod využít, musí provést
tzv. „organizační změnu“. Typicky jde o slou-
čení „týmů“ či outsourcování části služeb.
Rozhodnutí o organizační změně musí být
z povahy věci přijato jako první, ještě před
podáním výpovědi. Nemusí mít konkrétní for-
mu (jde například o zápis z porady vedení
společnosti), ale musí být nadbytečnému za-
městnanci prokazatelně sděleno. Mezi orga-
nizační změnou a nadbytečností zaměstnan-
ce musí být navíc příčinná souvislost a orga-
nizační změna by měla skutečně vést k ze-
fektivnění fungování firmy. Je prostě méně
zakázek, které zvládne méně lidí.

Porušování povinností:
Dalším důvodem může být porušení „pracov-
ní kázně“, tedy povinností zaměstnance.
U tohoto důvodu záleží na intenzitě porušení.
Pozdní příchod do práce o 10 minut je něco
úplně jiného, než například pěstní souboj
s kolegou (s několika pivy v sobě). Pokud je
porušení kázně závažné nebo dokonce zvlášť
hrubé, má zaměstnavatel možnost přistou-
pit k výpovědi z pracovního poměru rovnou.

Stačí, když se zaměstnanec „utrhne z řetě-
zu“ jen jednou.
Závažné porušení je například nepovolená
delší absence na pracovišti nebo jím může
být požívání alkoholu, násilný konflikt mezi za-
městnanci atp. Většinou však není intenzita
porušení dostatečná. V takovém případě
může zaměstnavatel použít výpovědního dů-
vodu spočívajícího v soustavném méně záva-
žném porušování povinností zaměstnance.
Musejí však být splněny tyto předpoklady:
1. Méně závažné porušování povinností za-
městnancem. V praxi může jít podle okolnos-
tí například o opakované pozdní příchody za-
městnance do práce, kouření na pracovišti,
drobné prohřešky proti nastaveným pravid-
lům apod.

2. Soustavnost porušování. Platí zákon „tři-
krát a dost“, tedy pokud dojde alespoň ke
třem méně závažným prohřeškům. Ty však
můžou být i různé. Měla by mezi nimi však
být relativně úzká časová souvislost, což se
posuzuje individuálně.
3. Písemné upozornění na možnost výpovědi
z pracovního poměru (tzv. „výtka“). Zaměst-
navatel musí porušení zaměstnanci vytknout
v době posledních 6 měsíců před udělením
výpovědi a přesně dané porušení ve výtce
popsat.
4. Dodržení subjektivní a objektivní lhůty.
Pracovní vztah je možné vypovědět 2 měsíce
ode dne, kdy se zaměstnavatel o důvodu
k výpovědi dozvěděl a ne později než 1 rok
ode dne, kdy tento důvod vznikl. Například
zaměstnanec v pracovní době hrál soustav-
ně počítačové hry, ale zaměstnavatel to zjis-
til až po mnoha měsících.

Neuspokojivé pracovní výsledky:
Jde o důvod postihující „neschopnost“ za-
městnance. Například pokud zaměstnanec
neplní stanovený plán. Z tohoto důvodu je
možné zaměstnanci dát výpověď, pokud byl
v posledních 12 měsících písemně vyzván
k odstranění nedostatků, přesto je ale v při-
měřené době neodstranil. Právo zaměstna-
vatele k ukládání pracovních úkolů však není
bez mezí. Musí vždy jít o pracovní úkoly při-
měřené ke sjednanému druhu práce, úkoly
splnitelné a pro jejich splnění musí zaměst-
navatel vytvořit vhodné podmínky.

Nesplňování požadavků:
Nesplňování požadavků je trochu odlišným dů-
vodem k výpovědi. Jde například o situaci, kdy
zaměstnanec (řidič) ztratí řidičské oprávnění
a není tedy zaměstnavateli k užitku. Může však
jít i o jiné požadavky, například jazykové znalos-
ti. Zaměstnavatel však musí zaměstnanci vždy
dát příležitost dané požadavky doplnit.

Jak se může zaměstnanec bránit?
Jestliže má zaměstnanec za to, že zaměst-
navatel uplatnil dotčený výpovědní důvod ne-
oprávněně, může se bránit žalobou na ne-
platnost této výpovědi u soudu. Musí ji podat
nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy
měl pracovní poměr tímto rozvázáním skon-
čit. Tedy většinou do dvou měsíců po uplynutí
výpovědní doby. Právě kvůli této možnosti do-
poručujeme každý výpovědní důvod konzulto-
vat s advokátem. Zaměstnanec totiž může
vysoudit náhradu až ve výši mnohonásobku
svého průměrného výdělku (čím delší bude
spor, tím vyšší může být náhrada, často pak
dosahuje statisícových částek). 
Stále si nejste jisti, jak to s těmi pracovnělé-
kařskými prohlídkami je? Nevíte, kdy, koho
a kam vyslat? Obraťte se na nás, rádi vám
poradíme.

Advokát radí

KDY MŮŽE ZAMĚSTNAVATEL
„VYHODIT“ ZAMĚSTNANCE?

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz.
Ten přináší nový produkt, který
umožní přístup k právníkovi kdykoli
a odkudkoli, navíc za zlomek
obvyklé ceny. Od 400 Kč měsíčně
je Dostupnyadvokat.cz neustále
k dispozici svým klientům při řešení
právních problémů, sepsání smluv
a v dalších právních záležitostech.
Naše nová služba Dostupný
právník po celý rok je určena
především pro podnikatele
a živnostníky. Právníky mají s novou
službou neustále po ruce při
řešení problémů nebo jenom 
pro konzultaci svého postupu.
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Pro domácí zápasy se sešívaná Slavia drží své historie a klasických červenobí-
lých dresů, které jsou tentokrát doplněny zlatým logem Puma na červené části
dresu a nápisem Slavia na zátylku. Bílé trenky mají typický Puma form stripe
v červené barvě. Sportovní komplet doplňují modré štulpny. Slávisté poprvé
v nových domácích sešívaných dresech vstoupili na hřiště 10. března v zápase
proti FC Baník Ostrava. Červenobílá kombinace má pro klub historický význam.
Bílá barva symbolizuje čestný boj a čistotu sportovní myšlenky. Červená předsta-
vuje vášeň a srdce, které vkládají do svých soubojů. Právě harmonii hodnot obou
barev vyjadřuje sešívaný dres Slavie. Červená pěticípá hvězda hrotem dolů před-
stavuje naději i v období nezdaru. „Velice nás těší, že se fotbalový klub s takto
dlouhou historií rozhodl zvolit pro nové dresy a klubové vybavení značku Puma.
Přejeme týmu mnoho štěstí v lize i v evropských pohárech,“ řekl Jan Sochor, ge-
nerální ředitel Puma pro východní Evropu. Nové celočerné sportovní dresy a tren-
ky pro venkovní zápasy jsou vyrobeny z přiléhavého materiálu evoKNIT, který zajiš-
tuje maximální pohodlí hráče a technologie dryCELL zároveň odvádí pot. Ze stej-
ného materiálu jsou i dresy národních týmů pod značkou Puma, včetně české re-
prezentace. Fanoušci mají možnost zakoupit nové dresy ve fanshopu
a v prodejnách sportovního řetězce Sportisimo, který se začátkem tohoto roku
stal oficiálním partnerem Slavie.

Slavia a Puma

NOVÉ DRESY!

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V posledním vydání časopisu Svět textilu&obuvi jsem si se zájmem přečetl zprá-
vu o ekonomickém vývoji českého textilního a oděvního průmyslu za rok 2018.
Jsem již v důchodu, a tak mám čas si přečíst text důkladně, včetně tabulek
a grafů. V nadpisu článku píšete: „Trend růstu se opět potvrdil“. A vzápětí je
tam napsáno, že tržby se v roce 2018 zvedly celkově v tomto oboru o 3 %! To
je jistě dobrá zpráva. Jenže pak jsem si prostudoval grafy. A zarazili mě dva
z nich. Jeden hovoří o tom, jak za posledních pět let poměrně prudce stouply
průměrné mzdy v branži. To je samo o sobě v pořádku. Jenže hned pod tím je
tabulka, vypovídající o produktivitě práce. A zde za stejných pět let křivka takřka
nestoupla, v kožedělném průmyslu dokonce poměrně výrazně klesla. Zde je
podle mého názoru schovaný problém, který se může kdykoliv naplno projevit
v dalším vývoji tohoto průmyslu. Johan P., Praha

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str. 2), ETKA (str. 5), WICO B.G.M. (str. 7), 
HKTDC Fashion Week 2019 (str. 11), KINGS.cz (str. 33), 
Tchajwanská textilní federace (str. 34–35), Textilní zkušební ústav (str. 39)

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

Pokud i vy máte co říci ostatním lidem z textilní, oděvní či obuvnické
branže, pošlete nám vzkaz či dotaz na e-mail: redakce@textil-obuv.cz
Rádi ho zveřejníme.
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Toto vydání vyšlo 7. června 2019

Praha – Globální sportovní značka Puma a nejstarší český fotbalový klub SK
Slavia Praha obnovily úspěšnou spolupráci z konce 70. a 80. let. Společně
představily nové dresy. Venkovní variantu hráči poprvé oblékli 7. března
v zápase Evropské ligy proti Sevilla FC.
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