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Editorial Svět textilu & obuvi

červenec – srpen 2020

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
léto vrcholí a my, textiláci a obuvníci, tradičně
vzhlížíme k jeho vyvrcholení, což jsou pro nás
mezinárodní veletrhy STYL a KABO. Ty se mají
letos konat ve dnech 22.–24. srpna na br-
něnském Výstavišti. Jak nás ubezpečila ředi-
telka veletrhů Ing. Gabriela Císařová, pořada-
telé dělají vše proto, aby se tato nejdůležitější
výstavní akce ve střední Evropě uskutečnila.
Na návštěvníky tak opět čeká v pavilonu P pře-
hlídka nejnovějších kolekcí oděvů, obuvi a mód-
ních doplňků. Prezentovat se bude více než
350 značek, a to nejen z Česka, ale i ze Slo-
venska, Polska, Rakouska a Německa. Že bu-
dou dodrženy všechny bezpečnostní limity a na-
řízení, je nabíledni. Před zahájením akce bude
celý prostor pavilonu dezinfikován, celý prostor
bude uklízen i při provozu. Více o připravova-
ném veletrhu se dočtete na straně 22. 
Na dalších stránkách tohoto vydání časopisu
Svět textilu & obuvi jsme pro vás připravili řadu
dalších článků, reportáží a rozhovorů. Tak na-
příklad na stranách 4 a 5 se dočtete, jak hod-

notí dopady pandemie koronaviru představite-
lé odborných profesních asociací, a sice Aso-
ciace textilního, oděvního a kožedělného prů-
myslu a České obuvnické a kožedělné asoci-
ace. Na stranách 10–12 se dozvíte, jaké jsou
trendy pro denní a noční prádlo pro podzim
a zimu 2020/21, na straně 26 pak zase, ja-
ké bylo 1. pololetí v tuzemském textilním
a oděvním maloobchodě. Již na tomto místě
vás však mohu ujistit, že výsledky nejsou právě
nejlepší – především v březnu a dubnu obchod-
níci nad svými tržbami hořce zaplakali. Na
stranách 34–36 si můžete přečíst, jaké jsou
zásady správného a zdravého obouvání.
Svět textilu & obuvi bude na veletrhu STYL
opět přítomen se svým stánkem. Srdečně vás
do něj zveme. Najdete nás na stánku C04. Po-
kud by nastaly jakékoliv změny ve vývoji pande-
mie, sledujte naše stránky www.textil-obuv.cz,
kde se dočtete aktuální informace. 
Na shledání v Brně se těší.

Michal Korol,
šéfredaktor
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Vposledních letech jsme se pyšnili tím, že
se naše odvětví dokázalo vymanit z krizo-

vých pout z konce minulé dekády jako jedno
z prvních a nastartovat svůj růst již v roce
2011 a dlouhá léta si ho udržet. Po nece-
lých deseti letech se ale potenciál růstu za-
čal postupně vytrácet a my jsme začali za-
chytávat varovné signály, že období konjunk-
tury pomalu končí. Přitom bylo a je jasné, že
tím, jak se naše výroba hlouběji provazovala
s výrobou v jiných odvětvích, začala také s ni-
mi více sdílet jejich osud. Z tohoto ohledu byl
asi nejvíce diskutovaným vztah k automobilo-
vému průmyslu. Nebylo to ale rozhodně té-
ma jediné. Dalším velmi aktuálním tématem,
tentokrát v oděvním byznysu, byly přístupy
dodavatelských řetězců a rozdělení a distri-
buce práce v globálním rozsahu a jejich do-
pady jak do jednotlivých společností, tak i na
globální ekosystém. Ostatně, tlak na ekologi-
zaci výroby se stal každodenní realitou, a to
samozřejmě i s dopady do nákladů výroby.
V tomto stavu zastihla náš průmysl koronavi-
rová pandemie. Přitom je důležité zmínit, že
těsně před vyhlášením nouzového stavu Vlá-
dou, to znamená v období ledna až února
2020, se tržby v průmyslu textilním pohybo-
valy na úrovni 94 %, v oděvním na úrovni

97 % loňského roku. Měříme-li tedy úspěš-
nost podnikání růstem tržeb, tak před vyhlá-
šením nouzového stavu, to znamená před
12. březnem letošního roku, na tom jedno-
značně nebyl textilní průmysl jako celek nijak
ideálně a ani výhled do dalších měsíců nepo-
skytoval důvod k zvláštnímu optimismu. Se-

verní Itálie, na kterou byly mnohé firmy navá-
zány, vypadala z perspektivy dané doby oprav-
du hrozivě a všichni jsme cítili, že se k něče-
mu velmi nepříjemnému schyluje. Obecně se
globální ekonomika, které jsou naše firmy pří-
mo nebo zprostředkovaně účastny, začala dí-
ky rozšiřující se nákaze koronaviru více za-
drhávat. Pandemie tak urychlila procesy, ke
kterým by asi dříve nebo později stejně muse-
lo dojít. Intenzita pandemického tlaku přitom
plnila funkci určitého stimulátoru k nepopu-
lárním změnám. 
Vyhlášení nouzového stavu postavilo na něj
nepřipravený průmysl před mnoho otázek,
výzev a před uzavřené obchody. Situaci dále
komplikoval přístup jednotlivých států, které
se vůči sobě začaly navzájem uzavírat, a za-
hraniční obchodní cesty byly prakticky ne-
možné. To byla situace, která se nemohla
negativně neodrazit v množství zakázek a tím
i v objemu výroby u nás. 
V této od počátku nepřehledné situaci výraz-
ně vystoupila do popředí organizační a vyjed-
návací role hospodářských svazů, které byly
přímými vyjednávacími partnery státu, a to
zvláště Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů, Svazu průmyslu
a dopravy a Hospodářské komory ČR, a sa-
mozřejmě i mnoha dalších oborových svazů,
Asociaci textilního, oděvního a kožedělného
průmyslu (ATOK) nevyjímaje. 
S vyhlášeným nouzovým stavem byla vyhláše-
na i povinnost zakrývat si nos a ústa a dopo-
ručení, pokud nejsou po ruce patřičné
ochranné prostředky, ke kýchání a kašlání
do předloktí. Ochranné prostředky v té době
v dostatečném množství nebyly a na ty ob-
jednané z Číny se čekalo. Jako by se při tom
objednávání zapomnělo, že v České republi-
ce působí textilní a oděvní firmy, které jsou
schopny pružně aspoň část poptávky uspo-
kojit. Spasit nás měla jedna dovezená jedno-
rázová rouška na osobu. 

Jak postihla naší branži koronavirová pandemie

NA MÍSTĚ JE PODĚKOVÁNÍ.
ALE STÁT TO NEUDĚLAL...

Praha – Uplynulé týdny a měsíce prověřily, jak 
na tom textilní, oděvní a kožedělná branže je.
Pandemie koronaviru tvrdě zasáhla prakticky ce-
lý svět a – jako to vypadá aktuálně v těchto
dnech – zdaleka ještě neřekla poslední slovo.
Nás zajímalo, jak situaci v naší branži hodnotí
odborníci. V minulém vydání časopisu Světa tex-
tilu & obuvi jsme se na to zeptali mj. podnikate-

le Jiřího Hlavatého, majitele podniku JUTA Dvůr Králové nad Labem, Radka Chládka,
předsedy představenstva Vývoj, oděvního družstva v Třešti a Pavla Zezuly, předsedy
představenstva a.s. Nová Mosilana z Brna. Dnes přinášíme pohledy představitelů 
asociací: Mgr. Jiřího Česala z Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
a Dr. Vlasty Mayerové z České obuvnické a kožedělné asociace.

Ing. Jiří Česal
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Na tomto místě je nutné, protože to stát ne-
udělal, poděkovat oděvářům a textilákům za
velké a mnohdy i nezištné nasazení k aspoň
částečnému pokrytí poptávky po jednorázo-
vých a opakovatelně použitelných rouškách
v počátku nouzového stavu. Textilní a oděvní
firmy se poměrně rychle dokázaly v nastalé
situaci zorientovat a v průběhu několika dní
začaly tímto nedostatkovým zbožím zásobo-
vat své nejbližší okolí. Šlo převážně o textilní
roušky různých střihů a provedení. Velice po-
zitivní přitom bylo, že firmy mezi sebou doká-
zaly velmi úzce kooperovat, sdílet práci i vý-
robní kapacity. Samostatnou kapitolou je vý-
voj nových ochranných prostředků a materi-
álů na jejich výrobu. Z tohoto pohledu jako by
textilní a oděvní průmysl nabral nový dech. 
Nastalá situace odhalila ale jeden zásadní
problém, a tím byly normy a certifikace. Uká-
zalo se, že pro dané typy výrobků jaksi chybí.
Dalším problémem byly certifikační instituce,
které byly jednak přehlceny zakázkami, jed-
nak v případě nanomateriálů působily v za-
hraničí a prakticky v krátkém čase byly ne-
dostupné. Tento problém provázel celé ob-
dobí nouzového stavu a není dodnes uspoko-
jivě vyřešen. Poněkud paradoxně se tak
certifikát, který měl potvrzovat kvalitu výrob-
ku, de facto stal, kdyby na něm bylo lpěno,
brzdou či bariérou plošné ochrany obyvatel-
stva. Naštěstí Evropská komise vědoma si
uvedeného rizika přimhouřila oči, přičemž
stačilo, aby proces certifikace u výrobku za-
počal. Přesto, nedůvěra až nechuť ze strany
státních institucí k textilním ochranným pro-
středkům byla po celé období nouzového sta-
vu velmi zřetelná.
Zapojení oděvních a textilních firem do výro-
by roušek a dalších ochranných prostředků
jim vcelku logicky pomohlo aspoň částečně
vykrýt výpadky ve výrobě a snížit tak ztráty,
ke kterým měly nakročeno. Samozřejmě ale
nejdůležitější bylo udržet vlastní výrobu, což
se některým lépe, jiným hůře dařilo. Ze sta-
tistických dat je ale patrné, že se s nastalou
situací v průměru vyrovnaly lépe než jiné
branže, ale určitě ne bez ztrát. Tržby ve
srovnání se stejným obdobím loňského roku
v březnu v textilním průmyslu klesly, a to i dí-
ky dobíhajícím nasmlouvaným zakázkám,
„pouze“ o 6 %, v oděvním průmyslu dokonce

jen o 3 %. V dubnu už byl ale pokles patrněj-
ší, a to v textilním o 21 % a v oděvním prů-
myslu o 29 %. V květnu se pak pokles zmír-
nil, přičemž v textilním průmyslu představo-
val 25 % a v průmyslu oděvním 21 %. Ku-
mulativně za období leden až květen tržby
v textilním průmyslu klesly o 13 % a v prů-
myslu oděvním o 12 %, což s ohledem na
to, čím si průmysl musel projít, není až tak
špatný výsledek. V tomto období ztratil textil-
ní a oděvní průmysl 5 % zaměstnanců. Nut-
no ale podotknout, že jde o průměrná data,
přičemž rozdíly v tržbách mezi jednotlivými
firmami byly i velmi značné. 
Zdá se, že první vlna pandemie nebyla po-
slední. Obecně panuje přesvědčení, že to
těžší nás teprve čeká. Přesto, možná se
všechno postupně vrátí do normálu. V opač-
ném případě, což je v současnosti bohužel
pravděpodobnější, bychom na to měli být při-
praveni.

Ing. Jiří Česal
výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního

a kožedělného průmyslu

Vážení čtenáři časopisu Svět textilu & obu-
vi, byla jsem požádána o úvodní slovo do

veletržního vydání časopisu, což si považuje
za čest. Situace v našich oborech se sice již
trošku uklidňuje, ale ještě zřejmě dosti dlouho
potrvá, než se „ekonomika plně zotaví“.
To, co jsme v období pandemie covid-19 po-
znali, je, že české firmy umí být solidární,
umí pomáhat, umí být flexibilní a umí vyrábět
dokonalé a funkční výrobky. Také řada obuv-
nických firem přeorientovala své kapacity ši-
cích dílen na šití roušek, když to bylo nejvíce
potřeba a zdarma je dodávala do nemocnic
či domovů důchodů. Škoda jen, že vláda ten-
to potenciál nevyužívá a firmy nepodporuje
tak, jak by to bylo v jiných zemích asi samo-
zřejmé.
Osobně mám velmi dobrý pocit i ze skuteč-
nosti, jak dobře a efektivně pracovali za-
městnavatelské a podnikatelské svazy. Kon-
krétně bych chtěla poděkovat Konfederaci
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
a panu Janu Wiesnerovi, Hospodářské ko-

moře České republiky a panu Vladimíru Dlou-
hému, ale i Svazu obchodu a cestovního ru-
chu České republiky a panu Tomáši Prouzovi.
Díky jejich nezměrnému úsilí a téměř každo-
dennímu vyjednávání s vládou se přece jen
nakonec podařilo přijmout smysluplné pro-
gramy na podporu nejen OSVČ, ale i firem.
Bohužel poněkud pokulhává „realizace“
schválených programů na podporu postiže-
ných firem a podnikatelů díky byrokratickým
průtahům a neflexibilnímu a přebujelému
státnímu aparátu. Mnoho firem, které by
podle propozic měly na podporu nárok, tak
o ni raději ani nežádá.
Také naše spolupráce se sekretariátem
ATOKu byla v krizovém období vynikající –
navzájem jsme se vždy informovali o všech
nových skutečnostech a možnostech pro
firmy či poptávkách zdravotních prostřed-
ků, včetně obuvi. Tyto informace pak byly
ihned předávány členským základnám na-
šich asociací. Ráda bych tedy poděkovala
i Jirkovi Česalovi za jeho neúnavnou práci
v období pandemie.
Aby se „nastartovalo a oživilo“ opět naše
podnikání, je nutné oba naše obory prezen-
tovat zákazníkům. Mám na mysli zejména
segmenty módního průmyslu jako jsou odě-
vy, obuv a kožená galanterie. Zde v důsledku
nuceného uzavření prodejen došlo asi k nej-
větším ztrátám. Přestože stouply prodeje
uvedených sortimentů přes e-shopy, tak po-
chopitelně internetové prodeje nemohly
z hlediska svých objemů nahradit klasický
maloobchodní prodej. 
Přestože jsme až do konce května nevěděli,
zda bude možné realizovat prezentace na-
šich oborů na veletrzích Styl a Kabo v srpnu
v Brně, nyní jsou již „karty rozdány“. Veletrhy
Styl a Kabo se budou konat v původně pláno-
vaném termínu, tj. 22.–24. srpna 2020.
Pevně věřím, že srpnový běh obou veletrhů
se vydaří, že přijdou v dostatečném počtu
zákazníci a další odborná veřejnost a že fir-
my zde získají nové a tolik potřebné kontrak-
ty na další období. 
Těšíme se s vámi na shledanou na veletrzích
Styl a Kabo v Brně!

PhDr. Vlasta Mayerová
tajemnice

Česká obuvnická a kožedělná asociace

PhDr. Vlasta Mayerová

Firma 2G Lipov patřila k těm, které promptně začaly vyrábět tolik žádané roušky
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sf Brno – Krejčovství Salon č4 uspořádalo
ve svých prostorách v Brně začátkem čer-
vence 2020 letní večírek, kde představilo
svoji novou kolekci pro období jaro/léto
2020, pro kterou se stal inspirací španěl-
ský ostrov Mallorka. Atmosféru akce pří-
jemně doplnila hudba a sangria. 

Velké množství barev, florální printy, flitry,
příjemné materiály a čistý design, to je kolek-
ce Salonu č4 pro období jaro/léto 2020.
Tato je inspirovaná přírodními krásami a po-
klidnou atmosférou přímořských městeček
Mallorky. Dámy v kolekci mimo jiné naleznou

dlouhé jemné hedvábné šaty v tlumených tó-
nech, koktejlové šaty zdobené krajkou a dal-
ší. Zmíněná kolekce neobsahuje pouze dám-
ské modely, ale i oděvy určené pro pány, jako
jsou například hedvábné košile, pohodlné
krátké kalhoty, nechybí elegantní outfity
vhodné pro nošení do městských ulic. 
Salon č4 nabízí zakázkovou výrobu oděvů pro
děti, dámy, ale i pány, spolupracuje s český-
mi návrháři a firmami při tvorbě jejich kolek-
cí i pracovních oděvů a podporuje koncept
udržitelnosti módy šířením osvěty v téma-
tech upcyklace a recyklace stávajících obsa-
hů šatníků.

Letní event Salonu č4

FIESTA!

I přesto, že mnoho módních značek připravilo
během letošního týdne módy video prezentaci
svých kolekcí, pojetí módního domu Hermés
bylo přeci jen trochu jiné a unikátní. K povede-
nému výsledku dopomohl jak nápaditý kon-
cept, tak fakt, že šlo o přímý přenos videa, dí-
ky kterému měl divák pocit, že je přímo sou-
částí celé akce. Snahou bylo zachytit energii,
která běžně doprovází módní přehlídku. Tedy
nejen modely na přehlídkovém mole, ale také
organizaci a přípravy v zákulisí. 

Důležitá byla především dynamická práce
s kamerou a s ní spojená snaha navodit po-
cit napětí a udržet divákovu pozornost až do
konce. Kamera procházela prosvětleným
interiérem a narážela na jako by nic netušící
modely, stylisty a další členy štábu, které za-
chycovala při práci. Video představilo pán-
skou kolekci pro jaro a léto 2021. Jemná
klavírní hudba podtrhovala stejně decentní
a svěží šatník ve světle modrých a zemitých
odstínech. Véronique Nichanian, designérka

kolekce, doplňovala záběry některých outfitů
krátkými komentáři.
Stále více značek ruší svou účast na vý-
znamných týdnech módy. Začínají organizo-
vat vlastní přehlídky, anebo se zcela se svou
prezentací přesouvají do online prostředí.
Podobně jako módní dům Hermés, tak
i značky JW Anderson a Y/Project zvolily
alternativní způsob představení kolekce. Ak-
tuální situace ve světě nutí návrháře hledat
nové, neotřelé způsoby, kterými prezento-
vat svou práci. Zároveň však přináší poten-
ciál, jak upoutat a přilákat nové zákazníky.
Ukazují nám digitální přehlídky směr, kterým
se bude obírat módní průmysl v nadcházejí-
cích letech?

Hermés

UNIKÁTNÍ DIGITÁLNÍ PŘEHLÍDKY

sf Pardubice – Dámský butik Moda1342
uspořádal 2. července ve svých prosto-
rách módní přehlídku Trendy 2020/21.
Mezi pravidelné hosty jeho módních pře-
hlídek lze zařadit zpěvačku Leonu Machál-
kovou, modelku Anetu Vignerovou a další.

Byly představeny modely exkluzivních značek
Sportalm a Oblique creations pro letošní léto,
jejichž nabídka zahrnuje letní šaty, plavky
a další oděvy, které jsou typické pro toto roční
období. Překvapením na závěr byla módní
přehlídka kolekce pro období podzimu a zimy

2020/21 Grounded Green, rakouské luxus-
ní značky Sportalm. Kolekce se nese v odstí-
nech smaragdově zelené barvy, je výrazná,
zajímavá, ale přesto sofistikovaná a podtrhuje
ženskost. Po módní přehlídce si mohly zákaz-
nice prezentované modely nejen vyzkoušet
a zakoupit, ale dozvěděly se i aktuální trendy
v oblasti líčení, jež představovala vizážistka,
která líčila modelky pro módní přehlídku buti-
ku. Moda1342 je butik, jehož nabídka za-
hrnuje nejen dámské modely v zářivých bar-
vách, ale také minimalistické kousky. Zmíněný
butik se rozkládá v prostorách dvou kamen-

ných prodejen, které jsou umístěny vedle se-
be a každá ze dvou zastupovaných značek, ji-
miž jsou Sportalm a Oblique creations, tak
má vlastní prostor, což dopřává zákaznicím ši-
roké možnosti výběru oděvů a maximální po-
hodlí při nakupování.

rhm Paříž – Svět se rychle mění a každý se tak musí adaptovat na změny, které s sebou
dnešní zrychlená doba přináší. Francouzský módní dům Hermés přišel s netradičním způ-
sobem, kterým prezentovat nejnovější kolekci. Klasickou módní přehlídku nahradili umě-
leckým videem, ve kterém značka představila pánský šatník pro příští rok.

Moda1342

PŘEHLÍDKA LUXUSNÍ MÓDY
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inzerce

rhm Zürich – Jeden z nejúspěšnějších spor-
tovců všech dob, švýcarský tenista Roger
Federer, představil na začátku července te-
nisky na běžné nošení. Ve spolupráci se
sportovní značkou On uvedl model, který
v sobě snoubí elegantní design a technické
prvky typické pro tenisovou obuv.

Roger Federer představil svůj zcela první de-
sign volnočasové obuvi. Model tenisek v so-
bě odráží estetické cítění švýcarského tenis-
ty, zároveň vychází z filozofie a technologic-
kých přístupů značky On. V rámci spoluprá-
ce dochází k propojení funkčních prvků spolu
s ekologickými materiály. Tenisky zhotovené
z veganské kůže jsou šetrné k životnímu pro-
středí, během výroby je důležitá například
k minimalizace uhlíkové stopy. Ekologickým
směřování vycházejí vstříc aktuálním poža-
davkům zákazníků.
Tenisky jsou komfortní zejména díky nízké
hmotnosti a využití technologie CloudTec, jež
zajišťuje pohodlí při chůzi. Hrubá, gumová
podešev, jež je typická pro značku On, byla
transformována do elegantní městské podo-
by, která vychází z aktuálních módních tren-
dů. Při navrhování byl kladen důraz na elimi-
naci veškerých rušivých prvků, výsledkem
jsou tedy elegantní linie a čistý design. “Teni-
sky The Roger jsou inspirované tenisem, av-
šak nejsou určeny na tenis, ale na běžné no-
šení. Chci, aby šlo o obuv, kterou můžete no-

sit každý den, podobně jako hodinky – tak po-
hodlné, že je chcete neustále mít na sobě,“
prohlásil Roger Federer v rámci představení
spolupráce.
Do prodeje půjde pouze tisíc párů bot. Vzhle-
dem k předpokládanému zájmu se značka
rozhodla využít online loterii, kde budou zá-
jemci vylosováni. Při uvedení spolupráce Ro-
ger Federer slíbil, že budou tenisky v bu-
doucnu dostupné také v dalších barevných
provedeních a že ve spolupráci se značkou
On chystají další kolekce.

V rámci módní přehlídky v několika blocích
prezentovaly svoji nabídku dámských oděvů
firma BBComfort Czech s.r.o. a firma Avros
s.r.o. V prvním bloku prezentovala první jme-
novaná firma nabídku sportovně-elagantní

a volnočasové módy, do níž lze zařadit šaty
s květy, pruhy, ale i dalšími typickými motivy
pro letní oděvy. Následovala přehlídka firmy
Avros s.r.o. volnočasové a džínové módy, ne-
chyběly také overaly, plizované midi sukně
apod. V dalším vstupu představila firma
BBComfort Czech s.r.o. ukázku spodního
a nočního prádla, svůdných dámských bavlně-
ných košilek, včetně županu ze stejného ma-
teriálu, ale také klasických nočních košil vytvo-
řených z bavlny a pyžama s krátkým rukávem
a nohavicemi. K vidění dále byla volnočasová
móda, včetně letních šatů firmy Avros s.r.o.,
a plážová móda, včetně plavek, plážových ša-
tů, parea apod. od firmy BBComfort Czech
s.r.o. Velmi povedený byl rovněž závěr módní
přehlídky. Tato byla završena defilé modelek,
ve společenských šatech firmy Avros s.r.o,
propojeným se zpěvem Bohuše Matuše. 
V průběhu večera vystoupil Petr Kravčík,
který celou akci moderoval, také v roli kou-
zelníka. Zpěvák Bohuš Matuš nevystoupil
pouze na závěr večera, ale několikrát během
něj. Zazpíval se studentkou Ježkovy konzer-
vatoře, Nelou Třetinovou, která je rodačkou
z Valašského Meziříčí.

Módní přehlídka firmy Agentura Fatima

LETNÍ MÓDA ELEGANTNÍCH DAM

Tommy Hilfiger

NÁVRAT KE
STREETWEARU
90. LET
rhm Amsterdam/Tokio – Spolupráce sty-
lově zcela odlišných značek jsou v módním
světě stále častější. Jednou z nejzajíma-
vějších novinek posledních dní je spojení
ikonické americké značky Tommy Hilfiger
s populárním japonským streetwearovým
brandem AAPE by A Bathing Ape. Vznikla
tak pánská kapsule kolekce, která se nos-
talgicky navrací do 90. let. Prodej byl
spuštěn 11. července.

Kapsule kolekce v sobě
snoubí ikonické elementy
obou módních značek. Na
první pohled lze jasně
identifikovat červeno-mod-
ro-bílou barevnou paletu,
která je typická pro znač-
ku Tommy Hilfiger. Společ-
nost AAPE naopak přispě-
la velmi charakteristickým
kamuflážovým potiskem a logem „moon face“,
který v sobě ukrývá obličej opice. Došlo také
ke vzniku velmi povedeného hybridního loga,
které podtrhuje celou spolupráci a objevuje se
na každém kousku v kolekci. Moon face, jež je
součástí loga AAPE, je zapracován do ikonic-
kých pruhů značky Tommy Hilfiger. Návrháři
čerpali inspiraci zejména v hiphopové kultuře
90. let, nápadný je také vliv současné street-
wearové módy. Celé kolekci dominují oversized
kousky a tmavý denim s vintage nádechem.
Součástí kolekce jsou široké šortky v délce
pod kolena, džínová bunda s barevnou kapucí,
polokošile a basic trička s krátkým rukávem
a prodlouženou délkou. Jednoduché střihy ne-
chávají vyniknout sportovně laděné dekorativní
prvky, mezi kterými jsou nejvýraznější nášivky,
potisky a nápisy. Zvýrazněné jsou funkční prvky
jako kapsy a prošívání. Součástí kolekce jsou
také pokrývky hlavy a obuv. Šedé slip-on s čer-
ným nápisem a tenisky s masivní podrážkou
a výrazným šněrováním barevně doplňují zby-
tek kolekce. Ucelený look pak dotváří klasické
baseballové kšiltovky. Dostupné jsou v denimo-
vém, černém a modrém provedení. Alternati-
vou je barevný kamuflážový vzor.

On & Roger Federer

TENISKY NAVRŽENÉ TENISTOU

sf Valašské Meziřící – Agentura Fatima uspořádala ve spolupráci s TJ Sokol Valašské Me-
ziříčí v prostorách velkého sálu sokolovny 18. července 2020 módní přehlídku konfekční
módy. Prezentované modely bylo možné si po skončení módní přehlídky zakoupit.
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Praha – Vivobarefoot, globální lídr ve vý-
robě a prodeji barefoot obuvi, přichází
s novým barevným provedením ikonické-
ho obojživelného modelu Ultra III z vod-
ních řas. Překvapující design, maximální
pohodlí, ohled k životnímu prostředí
a prodyšnost, to jsou hlavní výhody 
modelu Ultra III. 

Mohlo by se zdát, že tuto veganskou obuv vy-
užijete pouze při letní dovolené, ale vězte, že
vám bude skvělým společníkem nejen k vodě,
ale i do města a do přírody. V novém barev-
ném provedení Ultra III Obsidian pro ni a pro
něj a dětských Ultra Kids Bio Lime a Ultra
Kids Wave Blue prožije léto celá rodina.
Modely Ultra III a Ultra Kids jsou vyrobeny
z pěny Bloom – materiál na bázi vodních řas.
Jde o udržitelnou alternativu k pěnám, které
běžně vídáme v petrochemickém průmyslu.
Bloom je první plastovou pěnou rostlinného
původu částečně vyrobenou z biomasy vod-
ních řas. Jde o řasy z rybníků a jezer, ve kte-
rých hrozí jejich přemnožení, při němž do-

chází k poškození vodních zdrojů a života
v nich. Díky odfiltrování řas se zmírňují nega-
tivní dopady na životní prostředí. Voda vyčiš-
těná od řas se vrací zpět do přírody. Díky vý-
robě plastů z řas redukuje Vivobarefoot závi-

slost na ropě, která je na rozdíl od řas neob-
novitelným zdrojem. 
Model disponuje 5 mm tenkou podrážkou
a stahující gumičkou pro snadné a rychlé na-
zutí a vyzutí, je rychleschnoucí a flexibilní.

Zřejmě není módní značka, která by poslední
měsíce přečkala bez jakéhokoliv negativního
dopadu. Společnosti, které mají business za-
ložený na e-commerce prodeji a pohybují se
především v online prostředí, zaznamenaly
propad prodejů menší. U některých došlo
dokonce k růstu prodejů o více než několik
desítek procent oproti předchozím měsí-
cům. Avšak klasické společnosti zaměřené
na tradiční způsob prodeje a přímou komuni-
kaci se zákazníkem pocítily restrikce spojené
s korona virem mnohem intenzivněji.
Americká značka Levi Strauss & Co v blízké
budoucnosti zruší až 700 pracovních pozic,
což představuje 15% pracovní síly. I přesto,
že se prodeje začínají zlepšovat a společnost
po restrikcích opět začala otevírat své ob-
chody, situace stále není ideální. Ve druhém
čtvrtletí zaznamenala pokles čistého výnosu
o 62 %, jde však o menší pokles, než před-
pokládali analytici. Navzdory tomu značka
Levi’s podniká zásadní kroky v rámci svého
fungování. Restrukturalizací prochází také
další americká módní značka, Esprit. Top
management rozhodl urychleně přehodnotit
celkovou strategii a změny plánuje v nadchá-

zejících třech měsících implementovat. Cí-
lem je přezkoumání nákladů a snaha je sní-
žit. Zaměřují se na vyjednávání nových smluv
s poskytovateli služeb, ale také na rušení cel-
kem 1 200 pracovních míst v Evropě a Asii,
zároveň dojde a zavírání prodejen v Němec-
ku. Tyto kroky by mohly přinést úspory až
100 milionů eur. 
Rušení pracovních míst a restrukturalizace
se netýká pouze oděvních společností. Velký-
mi změnami procházejí také známé obchod-
ní domy, které jsou ve většině případech od-
kázány pouze na přímou komunikaci se záka-
zníkem a maloobchodní prodej v kamenných
prodejnách. Velkou část obratu britského
obchodního domu Harrods tvoří turisté z Čí-
ny a Blízkého Východu. V důsledku omezení
cestování se společnost obává budoucího vý-
voje na trhu a těžkého návratu k normálnímu
fungování. Z toho důvodu přistoupilo vedení
k propuštění 14 % zaměstnanců, což před-
stavuje zhruba 700 pracovních míst.
Trochu opačným směrem se vydává spor-
tovní značka Nike. Sice uvažuje nad snižová-
ním pracovních míst, tento krok by se však
týkal především online prostředí. Úsilím spo-
lečnosti je posílení svých maloobchodních
kanálů a přímého prodeje. K rušení pracov-
ních míst nedochází za účelem úspory nákla-
dů, Nike je však chce investovat do oblastí,
které v současné, těžké situaci považuje za
svou prioritu.

inzerce

Koronavirová krize:

NEGATIVNÍ ZMĚNY V MÓDNÍM PRŮMYSLU

Vivobarefoot

MODEL Z VODNÍCH ŘAS

rhm Praha – Koronavirová krize už stihla negativně ovlivnit všechny obory v celém mód-
ním průmyslu. Po první fázi, která postihla zejména prodej v kamenných obchodech, výro-
bu a způsobila pokles akcií některých společností, dochází v druhé fázi k přehodnocování
plánů, cílů a budoucího směřování společností. Spolu s tím dochází také ke změně organi-
začních struktur a krácení či slučování pracovních pozic v celém odvětví.
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Střihové experimenty opouštějí spolu s lé-
tem také kolekce spodního prádla a domá-
cího oblečení. V podzimních a zimních mě-
sících převládají především klasické kou-
sky, které jsou pohodlné na nošení. Stylově
jsou kolekce spíše umírněné a decentní,
nejdůležitějšími aspekty jsou kvalitně zpra-
cované kousky, které lichotí postavě. Jem-
ná je také zvolená barevnost, největší za-
stoupení mají tlumené tóny zelené a bordo-
vé, ale také odstíny modré a hnědé.

Stále více značek se přiklání k využívání pří-
jemných, dobře prodyšných materiálů, které
ženy ocení zejména při podzimním vrstvení ví-
ce kousků oblečení. Etam ve spolupráci
s francouzskou značkou Smoon představily
menstruační kalhotky z inovativních materi-
álů, které neobsahují stříbrné nanočástice
ani škodlivé chemické látky. Zároveň poskytují
nositelkám nejvyšší komfort při nošení. 

Denní prádlo
Časté budou v nadcházející sezoně pevnější
košíčky s výztuží, zejména pak ve střizích bal-
conette a plunge. Díky kontrastním kombi-
nacím materiálů tentokrát dostávají novou
svěží podobu. V mnoha kolekcích domi-
nují polo transparentní košíčky. Ty jsou

v dolní části ňader plné, v horní části pak

sofistikovaně využívají průsvitné krajkové a ty-
lových detailů. S podobným efektem se set -
káváme také u kalhotek, které jsou v pro-
střední části plné a na bocích a v oblasti pá-
sku nechává struktura materiálu vyniknout
kůži. Nejčastěji se v kolekcích objevují brazil-
ky a boyshorts kalhotky se zvýšeným pasem.
Z hlediska barevnosti převládají zejména ele-
gantní tmavé tóny modré, zelené a šedé,
které jsou tón v tónu doplněny stejnobarev-
nými krajkovými detaily. Výrazné budou na
podzim také velké florální motivy a výšivky.

Noční prádlo a domácí oblečení
Důraz na pohodlí se odráží zejména v použi-
tých materiálech. Hřejivou zimní variantou
jsou měkké žebrované žerzeje a pevnější ple-
teniny, dále je hodně používaný luxusní sa-
met, který vidíme zejména na soupravách
a županech. Návrháři si z pánského nočního
prádla vypůjčili klasickou kombinaci jednoba-
revného trička a proužkovaných nohavic. 
Domácímu oblečení dominují jednobarevné,
úpletové komplety. Nejčastěji se skládají
z nátělníků či triček a joggingových kalhot ne-
bo legín. Dále mohou být doplněny stejně ba-
revným svetrem k délce ke kolenům či do
půlky lýtek. Minimalistické modely jsou nej-
častěji dekorovány krajkovými detaily ve vý-
střizích nátělníků, popřípadě v oblasti zad či
na lemu nohavic.

Denní a noční prádlo pro podzim a zimu 2020/21

PŘEVLÁDAJÍ 
ELEGANTNÍ STŘIHY

DÁMSKÉ PRÁDLO

rhm Praha – Čisté, elegantní tvary jsou přene-
seny z každodenních oděvních kolekcí do intim-
nější částí šatníků. U spodního prádla jsou dů-
ležité především klasické, dobře padnoucí stři-
hy. Absence okázalých dekorativních
prvků dává prostor harmonickým
kombinacím barev. U domácí-
ho oblečení dominuje zejména
trend athleisure. Nejvíce se
odráží ve volbě materiálů,
ale také u drobných deta-
ilů, kterými jsou napří-
klad velké nápisy a ba-
revné šňůrky.
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Freya

SEMI-
TRANSPARENT

BODY

Stále častěji se v kolekcích obje-
vují rafinovaně střižené body, kte-

ré lze využít jako spodní prádlo
i jako součást běžného outfitu.
Prvoplánová provokativnost jde

stranou a prostor dostávají sofis-
tikované detaily v podobě zapínání
a lemů. Nejčastěji vidíme elegant-

ní černé tylové a krajkové prove-
dení. Něžnější variantou je body

v jemné tělové či pudrové barvě.

Marie Jo

LEGACY 

Vintage námět se vrací v podobě
ornamentálních motivů a výrazných

dekorativních prvků. Inspirace
šlechtickými oděvy se promítá ze-

jména do materiálů. Jemné meta-
lické a zlaté příze protkávají ele-

gantní krajku i krajkové vsadky a vy-
tváří rafinované detaily. Převládají

zejména elegantní tmavé petrolejo-
vé tóny, antracitová a černá barva.

Protipólem je inspirace pánskými
oděvy. Vidíme prvky přejímané ze

smokingu, obleku i pánského saté-
nového pyžama v typicky bordo-

vém, pruhovaném provedení.

PrimaDonna Andrés Sarda

ANIMAL SPIRIT

Motivy zvířecí srsti jsou jedním
z hlavních námětů letošní podzimní
a zimní sezony. Vyobrazeny jsou
buď zcela konkrétně na celých plo-
chách, kdy je vzor kontrastní vůči
pozadí nebo jsou rafinovaně ukryté
například pod krajkou. Časté je ta-
ké použití podobných odstínů, kdy
vznikají pouze drobné barevné nu-
ance. Vedle klasických potisků se
v kolekcích objevují výšivky a same-
tové či metalické detail na tylovém
podkladu.

Andrés Sarda Etam Mey

Empriente

Calida

11

Wacoal

SHADES 
OF GREEN

Zelené tóny zaujímají pevnou pozici
nejen v oděvních kolekcích, ale také
u spodního prádla. Odstíny od svět-
lé mentolové, přes olivovou a khaki
až po lahvově zelenou vynikají na
pevných, elegantních tvarech i na
měkčích střizích. Časté jsou kombi-
nace se zlatavými, hnědými a čer-
nými detaily. Rafinovaně působí ze-
jména spojení s transparentním ty-
lem a jemnou krajkou, která vytváří
efekt drobných průstřihů.

Foto archiv firem

Etam
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PÁNSKÉ PRÁDLO

Foto archiv firem

Calida

PATTERN 
MANIA

Klasické geometrické vzory, napří-
klad proužky a kostky, ustupují do
pozadí a prostor dostávají pestro-
barevné motivy. Hojné zastoupení
mají abstraktní florální náměty,
orientální paisley potisky, ale také
kamuflážové vzory. S příchodem
vánoc se do kolekcí začnou promí-
tat typicky zimní piktogramy a ob-
razce. Na tmavých a šedivých
podkladech dominují tóny oranžo-
vé, bordové a červené.

Mey Zimmerli

12

Největší důraz je kladen na materiály, kte-
ré jsou funkční a zároveň příjemné na no-
šení. Prostor dostávají inovativní techno-
logie a textilie, které přispívají ke snižová-
ní ekologického zatížení. Stále častěji jsou
využívány recyklované polyestery a polya-
mid. Prostor dostává i biologicky rozloži-
telný Tencel, který je vyráběný z celulózo-
vých vláken. Dobře reguluje a vstřebává
vlhkost, zároveň má hladký a hedvábný
omak. Setkáváme se také s vylepšenými
a zároveň ekologickými možnostmi barve-
ní a potisku. Z hlediska trendů dochází
k častému prolínání se sportovní módou.
Návrháři přejímání pohodlné střihy a tech-
nologické postupy z funkčních oděvů a uz-
působují je každodennímu nošení.

Denní prádlo
V kolekcích převládají světlé, chladné tóny
modré a neutrální šedá melanž. Jednotlivé
kousky mají většinou čisté, minimalistické po-
jetí bez rušivých elementů. Drobné detaily, ja-

ko jsou knoflíky, proší-
vání a dekorativní ce-
dulky, jsou laděny tón
v tónu s materiálem.
Můžeme vidět také

celoplošný, grafický
potisk a barevně

ladící elas-

tické pásy s logem. Mnoho módních značek
upouští v podzimní a zimní sezoně od slipů
a nabízí zejména boxerky a těsné, krátké
šortky. Základem kolekcí jsou dobře padnou-
cí, bavlněná slim trička v příjemných tlume-
ných barvách.

Noční prádlo a domácí oblečení
V nadcházejících měsících bude sílit vliv spor-
tovních prvků. U domácího oblečení jsou pře-

jímány typicky atletické motivy, kterými jsou
například ikonická písmena objevující se na
vysokoškolských sportovních uniformách
a hravé barevné potisky. 
Módní teplákové soupravy v tmavších odstí-
nech jsou doplněny drobnými detaily v podo-
bě barevných našitých lampasů na bočních
stranách nohavic a na rukávech. Často se
prosazují také slim fit střihy a zakončení no-
havic stejnobarevnými náplety.

Björn Borg

MONOLITHIC
SET

Elegantní, uceleně působící
sety jsou výrazným trendem.
Nejčastěji vidíme jednobarev-
né komplety v šedých tónech

či tmavých a bledých odstí-
nech modré. Hravější varian-
tou mohou být také kombina-
ce se vzorovanými materiály,

které jsou použity na drob-
ných detailech, jako jsou na-

příklad límce či lemy.

Hanro

Zimmerli Calida
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Punčochové zboží pro podzim a zimu 2020/21

DŮLEŽITÁ SOUČÁST
OUTFITU

BOTANICAL
GARDEN 

Florální motivy se objevují v nej-
různějších podobách. Vidíme re-
alistické, pestrobarevné rostliny

na tmavých podkladech, ale také
jemné pastelové květinky na tělo-

vě zbarvených lesklých punčo-
chách. Módní jsou také florální

ornamentální motivy, který v so-
bě mají nádech tajemna a gla-

mouru. Hravou variantou je soli-
térní umístění vzorů na stehnech

či kotnících. Nejčastěji se před-
stavují v tmavě šedých tónech
a černé, někdy také s jemným

pastelovým nádechem. Esprit Falke Hudson

rhm Praha – Punčochové zboží se stále častěji stává důležitou součástí
outfitu. V některých případech tvoří dokonce klíčový element, kterému
jsou podřízeny ostatní oděvy. V kolekcích vidíme vedle tmavých, tlume-
ných tónů i zářivé barvy, které se objevují především na drobných deta-
ilech a vzorech. S příchodem podzimu se navracejí teplejší materiály
a tenčí bavlna je nahrazována hřejivou merino vlnou či kašmírem. Důle-
žitou roli hrají také výrazné žebrové úplety, hrubé struktury a na pun-
čochách pak plastické vzory s nápadným omakem.

Kunert

DÁMSKÉ KOLEKCE
Podzimní a zimní kolekce jsou plné hravých vzorů a dezénů. Obje-
vují se abstraktní, geometrické obrazce i motivy fauny a flóry. Ve-
dle barevných stylizovaných námětů vidíme také květiny připomína-
jící japonskou kaligrafii. Protipólem je dramatické, rockové vyzně-
ní, které se stylově odráží na síťovaných punčochách a nadkolen-
kách z hrubšího úpletu. Návrháři experimentují také se vzory
a představují modely, které například imitují tetování. Výrazné
dekorativní prvky jsou často nahrazovány pouze jemnými třpy-
tivými či metalickými akcenty a malými kamínky. Na lemech
ponožek se objevují drobné rýšky a sportovně působící elas-
tické stuhy a náplety. Stále oblíbenější jsou punčochové
kalhoty i návleky.

Fiore
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Foto archiv firem

ANIMAL PRINTS

V podzimních a zimních kolek-
cích se představují také zvířecí
potisky, nejčastěji motivy zebří

a leopardí srsti. Nápadná je styli-
zace do módy 80. let, kdy jsou

na punčochách drobné leopardí
vzory laděny tón v tónu s hněda-
vě tělovým podkladem. Návrháři
připravili variantu klasických pun-
čoch i trendy punčochových kal-
hot. Svůdně a nesmírně žensky

naopak působí varianta v černé,
která je doplněna velkými, mini-

malistickými vzory.

Fiore

Esprit

DĚTSKÉ KOLEKCE
Chlapecké kolekce jsou plné odstínů modré. Vidíme zejména tmavé,

indigo tóny doplněné kontrastními, jasnými barvami. Časté jsou le-
žérní geometrické vzory a typické vánoční a zimní motivy. Protipólem

jsou hravá vyobrazení strojů, letadel, živočichů a obličejů. V dívčích
kolekcích se představují především decentní tlumené a pastelové
barvy. Od jemné krémové, přes starorůžovou a lila fialovou až po

bordovou. Decentní jsou také zvolené motivy a dezény. Vidíme krátké
ponožky s drobnými florálními motivy protkávané metalickými příze-

mi, ale také klasické vzory jako je například kohoutí stopa. Velmi čas-
té jsou také podkolenky s drobnými i maxi puntíky. Někdy mohou být

doplněny hravými mašličkami či tylovým řasením.

Hudson

Burlington

Falke

PÁNSKÉ KOLEKCE
Pánským ponožkám dominují zejména klasické geometrické vzory, ja-
ko jsou káry a proužky. Populární jsou v tlumených khaki a tmavě
modrých tónech, a především pak v odstínech vínové, červené
a bordové. Tyto hřejivé tóny se objevují jak na celých plochách, tak
na drobných detailech, kterými jsou například lemy ponožek a drob-
né motivy. Výrazné jsou také umělecky laděné náměty, mezi kterými
se nejčastěji objevují křiklavé, kontrastně barevné obrázky, paisley
motivy či abstraktní vyobrazení a potisky obrazů.
Stále častěji jsou ponožky nabízeny v provedení z jemné merino vlny,
která má dobré termoregulační vlastnosti, a navíc pohlcuje zápach.
Tradičně se objevují ponožky z hrubých přízí, které vytvářejí efekt me-
lanže. Oblíbený je také efekt výrazných, pletených struktur.

Happy Socks Ewers

Falke

Fiore

GEOMETRY
GAME

Velmi populární
jsou klasické
geometrické
vzory jako káry,
kostky a široké
pruhy. Elegantní
jednobarevné punčochy jsou stále
častěji nahrazovány barevnými mode-
ly. Ať už jde o vyplétání vzorů jednou
barevnou přízí či celobarevné plo-
chy, punčochy a ponožky jsou hravě
laděny se zbytkem outfitu. Populární
jsou především hřejivé odstíny oran-
žové, červené a vínové.
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rhm Praha – Pro podzimní a zimní koženou
galanterii jsou typické zejména textury, vý-
razné materiály a dekorativní prvky. Chara-
kteristický je také tvarový experiment, kte-
rý přetváří klasické střihy do podob, které
splňují požadavky dnešní doby. Důležitým
aspektem je univerzální design, který nabí-
zí snadné kombinování v rámci outfitů, ale
také multifunkčnost a praktičnost.

Na mezinárodním veletrhu I.L.M Offenbach,
který je zaměřený na koženou galanterii, byly
představeny hlavní trendy pro nadcházející
sezonu. Mezi čtyři hlavní náměty patří Esca-
pism, Realism, Aktivism a Pluralism. 
Escapism se vyznačuje únikem od tradičních
tvarů a siluet, prosazují se nové proporce
a perspektivy. Návrháři si hrají především
s miniaturními taškami, které zavěšují na krk
či opasek. Vnímáme nejen nové tvary, ale ta-
ké hru se zapínáním, úchopy a popruhy. Dů-
raz je kladem na funkční prvky, jako jsou maxi
kapsy či řetězy. Námět Realism interpretuje
klasický šik styl moderní a svěží cestou. Čisté

obdélníkové tvary jsou oproštěny od
zbytečných dekorů, ponechány
jsou pouze minimalistické spony.
Uplatňují se exotické usně a prošívá-
ní. Důležitým doplňkem jsou usňové ru-
kavice v hladkém i velurovém provedení.
Nejčastější je délka těsně nad zápěstí, ex-
travagantnější je naopak délka po lokty. 
Téma Aktivism představuje energické barvy,
silné kontrasty a výrazné siluety. Návrháři
si hrají se strukturami a nápadnými povr-
chovými úpravami. Základem jsou XXL
proporce a nadýchané tvary. Podstat-
ná je také multifunkčnost, která
umožní přetvářet tašky jak je známe:
klasické ledvinky na cross body tašky
a batohy na kabelky. Pluralism představuje
revoluční styl bez konvencí. Zaměřuje se na
unisexové, dobře kombinovatelní kousky
a snaží se docílit univerzálnosti z hlediska
ročních období a příležitostí. Důležitou roli
hraje využití high-tech materiálů, průsvitných
plastů a výrazných 3D aplikací.
U barevnosti a materiálů vnímáme dva proti-
póly. Na jedné straně vidíme uklidňující, ze-

mité tóny, kde vynikají zejména odstíny
hnědé, béžové a zelené. Doprovázeny

jsou decentními pastelovými barvami.
Setkáváme se především s efektem matu

a velurovou povrchovou úpravou. Časté
jsou měkké textury, sametový nubuk, ale ta-
ké využití hřejivé, beránčí kožešiny.
Proti tomuto harmonickému stylu stojí ener-
gické odstíny modré, žluté a červené. Dobře
vynikají zejména v kombinaci s metalickým
efektem a vysoce lesklým lakováním, které ne-
chává vyniknout sílu těchto výrazných barev.

Bulaggi

MULTI-BAGS AND FANNY PACKS

Ledvinky jsou módní již několik sezon. V kolekcích se objevují zejména
v elegantních oválných tvarech. Díky absence dekorativních prvků vy-

niká kvalita řemesla a materiály. Trendy je hladká useň, velurová
i lesklá textura imitující exotické reptilie. Na podzim přicházejí ledvinky

také v pozměněné formě v podobě většího množství menších tašek,
které jsou navzájem propojené. Variantou může být jedna dominantní
taška s několika menšími, ale také větší množství stejně velkých pro-
vázaných tašek. S tímto trendem souvisí také kožené opasky, na kte-
ré lze tašky přivazovat a vytvořit si tak vlastní model. Trend ledvinek

a propojených tašek se objevuje v dámských i pánských kolekcích.
Někdy jsou modely unisexové, jindy přizpůsobeny podle pohlaví veli-

kostmi, barvou i tvarem. Multi-bags lze nosit okolo pasu jako klasic-
kou ledvinku, ale také jako cross-body tašku.

REPTILE & EXOTIC LEATHERS

Podzimní a zimní kolekce ovládnou různé typy usní a kožešin, popřípadě jejich imitace a veganské
alternativy. Patrné je hravé zpracování klasických usní, velmi populární bude v nadcházející sezoně

využití nejrůznějších reptilií. Vidíme zejména motivy
a vzory hadiny, dále pak krokodýlí, aligátoří či ješ-
těrčí kůže, časté jsou také pštrosí kůže. Charakte-
ristické jsou výrazné, plastické struktury v přiroze-
ných hnědobéžových odstínech. Návrháři experi-
mentují také s decentními, pastelovými tóny a vý-
raznějšími barvami; nejčastěji s oranžovou,
červenou a bordovou. Velmi elegantně a luxusně
působí lesklý efekt v tmavých, hlubokých tónech
a černé. Díky jednoduchým, čistým tvarům kabe-
lek, formátů a batohů mohou vyniknout výrazné
vzorky a dezény usní.

Off White See by Chloe

Kožená galanterie pro podzim a zimu 2020/21

MULTIFUNKČNOST 
POTKÁVÁ DESIGN

Tamaris

Gabor
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Alberta Ferretti

THICK CHAINS

Masivní řetězy jsou populární nejen jako samostatný doplněk, stále
častěji se stávají dominantním prvkem na kožené galanterii, jako

jsou kabelky, batohy a opasky. Vidíme plastové i kovové řetězy
v různých barvách, které mají především funkční charakter. Větši-
nou jsou umístěny na popruzích a nahrazují tak klasické usňové či

textilní úchopy a popruhy. Představují se také jako dominantní este-
tický prvek, kdy jsou umístěny na klopách a bocích kabelek či bato-
hů. Variantou mohou být také masivně působící řetězy, které jsou

složené z několika tenčích řetízků. Nápadná je kombinace s dalšími
výraznými, kovovými komponenty jako jsou přezky, nýty a zdrhovad-
la. Tento trend se objevuje zejména v kolekcích pro mladé. Často

si můžeme všimnout propojení se streetwearovou módou. Kabelky
s masivními řetězy však mohou být také kontrastním doplňkem

k elegantním byznys modelům a večerním oděvům.

Decadent

BUSINESS BACKPACK

V pánských kolekcích se nejčastěji setkáváme s minimalistickými,
uhlazenými batohy. Představují se čisté, zaoblené tvary s mini-

mem rušivých elementů. Upouští se od sportovních polyestero-
vých textilií a pozornost se zaměřuje na elegantní useň, popřípa-

dě veganské alternativy. Jednotlivé modely se objevují buď ve
zcela usňovém provedení nebo ve uhlazených tkaných variantách

s výraznými usňovými detaily, jako jsou popruhy, kapsy a etikety
s logem. Klasikou jsou různé odstíny hnědé a černé. Trendy al-

ternativou jsou naopak světlé olivové a šedé tóny. Design batohů
je vhodný nejen k volnočasovým outfitům, může být zajímavou al-

ternativou ke klasickým pracovním aktovkám.

Staud

QUILTED TEXTURES 

Jedním z nejvýraznějších trendů nadcházející podzimní a zimní sezo-
ny je efekt prošívání. Objevuje se především na kabelkách a cross-
body taškách. Díky různým tloušťkám výplně vznikají odlišné efekty.
Od nenápadného prošívání připomínající čalounění až po voluminóz-
ní plastické objemy. Vidíme širokou škálu velikostí a různých tvarů
prošívání, od pruhů a diamantů až po abstraktní, netradiční struk-
tury či loga. Díky volbě dekorů, barev a materiálů vznikají jak ele-
gantní, tak sportovní modely. Někteří návrháři volí stejný efekt pro-
šívání nejen na kabelkách, ale také ostatních součástech outfitu.
Vzniká tak ucelený look.

Oscar de la Renta

Phillip Lim

RECTANGLE GAME

Mnoho značek volí jednoduché siluety, které nenarušují celkový outfit.
Populární jsou zejména geometrické tvary, jako jsou obdélníkové
a čtvercové kabelky a formáty s jemně zaoblenými okraji a rohy. Maxi
velikosti jsou nahrazovány drobnými rozměry, které přesně padnou
do ruky. Zřejmá je absence veškerých rušivých elementů a dekorativ-
ních prvků, ponechány jsou pouze minimalisticky laděné spony, jedno-
duché zapínání a decentně umístěná logo. Čisté formy dávají prostor
výrazným barvám a materiálům. Lesklé, perleťové a metalické povr-
chové úpravy dávají kabelkám velmi luxusní vzezření.

Bulaggi

Acne 
Studios

Gant

Lerros

Foto z veletrhu Mipel a archiv firem
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rhm Praha – Kolekce zdravotní obuvi přejí-
mají tendence z klasických kolekcí a uka-
zují se tak v trendy designech, které lákají
nejen starší, ale také mladší spotřebitele.
Pohodlné střihy a podešve jsou transfor-
movány a vytváří kompromis mezi ortope-
dicky nezávadnou botou a módním do-
plňkem. Představují se elegantní polobot-
ky, volnočasové tenisky i hřejivé kozačky
a holeňová obuv.

I do zdravotní obuvi se promítají nejnovější
obuvnické trendy. Populární je useň s lesk-
lým efektem. Ta dává vyniknout strukturám
materiálů, zejména pak reptiliím s výrazně
plastickým omakem. Ve většině kolekcích
jsou patrné také na omak příjemné povrcho-
vé úpravy usně, zejména vidíme semiš a nu-
buk. Stále častěji se v kolekcích setkáváme
s veganskými alternativami, které však vlast-
nostmi a vzhledem připomínají useň. Důleži-
té je využití měkkých materiálů, které nezpů-
sobují oděry chodidel. Praktickým materi-
álem pro podšívku je merino vlna, která ab-
sorbuje pot, je prodyšná a zároveň má
dobré termoregulační vlastnosti. Z hlediska
barevnosti vnímáme na jedné straně jemné
pískové a velbloudí tóny, dále pak odstíny ze-

mité zelené a šedé. Na straně druhé domi-
nuje hřejivě oranžová a červená. Velmi tren-
dy bude v nadcházející sezoně bílá barva. Ob-
jevuje se nejen na teniskách, ale také na ele-
gantních polobotkách a kotníčkové obuvi se
šněrováním. Do kontrastu je dávána s černý-
mi detaily.
Cílem návrhářů je nenásilné propojení stylu
a funkčnosti. Módní bude v podzimních
a zimních měsících hybridní spojení elegant-

ního svršku a masivní, organicky tvarované
podešve. Tato kombinace poskytuje nositeli
nejen kousek, který vychází z posledních
trendů, ale především obuv která tvoří dob-
rou oporu chodidlům. Gumová či pěnová po-
dešev absorbuje náraz a poskytuje komfortní
odpružení při dopadu chodidla na tvrdý po-
vrch. Zároveň minimalizuje pocit únavy v no-
hách. K tomu napomáhají také anatomicky
tvarované, usňové stélky, které díky takzva-
nému „srdíčku“ podepírají příčnou klenbu
a podporují přirozené postavení nohy. Další
alternativu představují pěnové, polyuretano-
vé stélky OrthoLite, které se přizpůsobí tvaru
chodidla. Vedle komfortního tvarování mají
také výborné antibakteriální vlastnosti. Zajiš-
ťují prodyšnost a odvádějí vlhkost, což zabra-
ňuje vzniku plísní. Velkým benefitem je mož-
nost vyjmutí a opláchnutí.
Čisté tvary a minimalistické střihy spolu
s absencí okázalých dekorativních elementů
usnadňují kombinování se zbytkem outfitu.
Od tradičních ozdob v podobě kamínků, maš-
lí či uhlazených kovových komponentů se de-
signéři přesouvají k funkčním prvkům, které
přiznávají a zároveň je využívají jako důležitou
součást designu. Běžné jsou zejména spony
či plastové přezky, dále pak elastické vsadky
a výrazné, často barevné šněrování.

Zdravotní obuv pro podzim a zimu 2020/21 

TRENDY DESIGN
RESPEKTUJÍCÍ ZDRAVÍ

Högl

Finn Comfort
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Foto z veletrhu Mipel a archiv firem

Finn 
Comfort

Gabor Högl

Thierry
Rabotin

POLOBOTKY A MOKASÍNY

U polobotek je kladen důraz zejména na pohodlnou stavbu obuvi. Rozšířená špička po-
skytuje dostatek prostoru pro prsty, které nejsou stlačovány a nedochází tak k deformaci
chodidla. Značky Högl a Gabor představují svršky z trendy hladké a hadí usně v oranžovohně-
dých a vínových tónech, které jsou doplněny masivní podešví s drsným profilem. Důležité je
zpevnění opatku, který udržuje správné postavení nohy a zároveň tlumí nárazy paty. U podpatků 
se designéři zaměřují na správnou stavbu, zároveň hledí na módní trendy.

KOTNÍČKOVÁ OBUV A KOZAČKY

Kozačky a kotníkové boty se představují ve velurovém provedení, s vnitřním zateplením a lemem z beránčí ko-
žešiny. Zpevnění obuvi v oblasti kotníku a šněrování zajišťuje pevnost a stabilitu při pohybu. Hrubá gumová po-
dešev umožňuje stabilní chůzi po kluzkém a nerovném terénu. Pro usnadnění nazouvání jsou zvoleny elastické

vsadky či zip na vnitřní straně chodidla. Módní značka Emu Australia si hraje s různými odstíny, střihy
a výškami obuvi. Důležitá je především dobrá opora chodidla, kdy je vnitřní část anatomicky

tvarována z několika vrstev. Základem je mezipodešev EVA, která je doplněna
o stélku z paměťové pěny a dále pak o vyjímatelnou koženou stélku.

Emu 
Australia

Caprice

Gabor

TENISKY A VYCHÁZKOVÁ OBUV

S.Oliver, Tamaris a Caprice představují ležérní sneakery z hladké usně či veluru, často kombinová-
ny s funkčními materiály a úpletovými svršky. Lehkost a pružnost materiálů zajišťuje, že se obuv
tvarově přizpůsobí chodidlu. Mezipodešev EVA, kterou výrobci doplňují různými pěnovými
vrstvami a stélkami zajišťuje stabilitu a komfort při dlouhé chůzi. Prosazují se zejména tři
stylové proudy. Jako první vidíme minimalistické bílé sneakery z hladké usně. Dále jsou
módní elegantní zemité a pastelové tóny. Patrné je propojení různých typů materiálů,
návrháři také využívají metalické povrchové úpravy a drobné dekorativní prvky. Po-
sledním trendem jsou křiklavé barvy, zejména v oranžových a červených odstínech,
patrný je výrazný lesk či třpyt.

s.Oliver

Finn 
ComfortTamaris

Högl
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Brno – Pokračujeme v našem seriálu, ve
kterém představujeme návrháře a desig-
néry z České republiky i ze zahraničí. Ten-
tokrát vám přestavujeme módní návrhář-
ku Veroniku Procházkovou, která pochází
z obce nedaleko Znojma, ale žije a tvoří
v Brně pod svojí značkou Verchia. Časopis
Svět textilu & obuvi ji požádal o rozhovor. 

Jaká byla vaše cesta k profesi módní ná-
vrhářky? 

K módě jsem měla kladný vztah již od dět-
ství, a to díky mojí mamince a babičce. Už ve
chvíli, kdy jsem vstoupila v den otevřených
dveří na svoji budoucí střední školu, moje du-
še rozkvetla. V prvním ročníku jsem měla
velký respekt z šicího řemesla, ale díky dnes
už bývalému příteli jsem se pro to postupně
nadchla. Během středoškolského studia
jsem jako stylistka pomáhala fotografům,
v případě potřeby jsem byla schopná vypo-
moci i jako vizážistka. Do Brna, kde dnes žiji
a tvořím, mě přivedlo studium střední školy
a touha poznat více než jen okolí Znojma. 

Komu je určená vaše tvorba? 

Všem, kteří se nebojí nosit modely podtrhují-
cí ženskost. Moje zákaznice jsou ženy ve vě-
ku 20–40 let a muži, kteří chtějí udělat ra-
dost svým ženám, průměrně od 28let
a starší.

Co charakterizuje vaši tvorbu?

Zvláště v začátcích mojí činnosti módního ná-
vrhářství mě inspirovala vysoká krejčovina,

tvořila jsem společenskou módu, ale postup-
ně jsem se dostávala k jednoduchosti. Speci-
alizuji se na jednoduchou dámskou eleganci,
na zakázku tvořím business módu – kostýmy,
pláště, aj. Moje tvorba ale obsahuje vše od
společenských a svatebních šatů až po casu-
al módu. Zaměřuji se na různé detaily – kaž-
dý kousek, který vytvořím, má svůj vlastní
specifický detail, jako příklad lze uvést mašle
v basic kolekci, ruční aplikace, které si sama
tvořím a další.

Upřednostňujete nějaký konkrétní mate-
riál před ostatními? 

Nejčastěji a nejraději pracuji s hedvábím, sa-
ténem, šifonem a žoržetem. Takový neexis-
tuje.

Který váš model byl kdy nejvíce pracný
a můžete jej popsat? 

Za velmi pracnou považuji tvorbu svatebních
šatů všeobecně, ale velmi mě to naplňuje.
Náročná byla v mých začátcích tvorba mojí
maturitní práce, šlo tehdy o šaty, na nichž
jsem ručně dekorovala krajku pomocí korál-
ků. Usilovně jsem na tomto modelu pracova-
la půl roku. 

Nosíte svou tvorbu? Při jaké příležitosti?

Každý kousek je moje láska. Dlouho jsem svoji
práci nenosila, důvodem byl případ tzv. ková-
řovy kobyly. Nestíhala jsem si na sebe nic vy-
tvořit, ale poslední dva roky se mi daří ušít si
i něco pro sebe, nosím tedy různé typy svých
oděvů, vždy se oblékám tak, aby to bylo vhod-
né k dané příležitosti, kam jdu.

Kde získáváte inspiraci pro svou tvor-
bu? 

Dříve to byli tvůrci vysoké krejčoviny, nyní je
to hudba, zpěvačky, moje vlastní nálady, his-
torie, komunikace s různými lidmi apod. In-
spiruje mě také materiál, už od chvíle kdy na
něj sáhnu a vidím vzor, ihned mě napadá
střih oděvu. A ještě bych zde dodala, že se
ve své tvorbě nezaměřuji striktně jen na
trendy.

Kdo vás nejvíce podporuje ve vašem tvo-
ření?

Můj bratr a mnoho mých přátel.

Představujeme designéry

VERONIKA PROCHÁZKOVÁ

2x foto Sofia Krčmář Sähmann

Foto Sofia Krčmář Sähmann
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Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Baví mě chycení múzy, tvoření návrhů, v ob-
lasti řemesla pak dokončovací práce – ladění
detailů na oděvech.

Setkáváte se s nějakými nepříjemnostmi
při své práci?

Bohužel ano, administrativní byrokracií, vní-
mám ji někdy jako omezení pro svou tvorbu.
Nejtěžší je při mé práci všeobecně se nebát
a držet se vize, ustát tlak a názor okolí, těžké
je prorazit se svojí myšlenkou. Když to člověk
ustojí, myslím si, že lidé ho následně po čase
berou vážně. Módní průmysl je podle mě v Če-
ské republice nedoceněný, zvláště návrháři. Li-
dé módě v České republice nepřikládají převáž-
ně význam, nevnímají ji jako umění, mrzí mě,
že z nich necítím potřebu si módu užívat.

Jsou požadavky vašich zákaznic ovlivněny
módními vlnami, nebo mají svou předsta-
vu a jdou za vámi, abyste jim to vytvořila?

Dámy, které mě osloví se zakázkou vytvoření
svatebních šatů, jsou po většinou ovlivněné
trendy v této oblasti. Dále jsou to ženy, které
to, co vidí například na mých módních pře-
hlídkách, chtějí pro sebe si nechat ušít. Dří-
ve bylo pro mě těžké říkat, že jim určitou věc
neušiji, protože jim na jejich aktuální postavu
nepadne, dnes už to pro mě problém není.
Vidím to tak, že jim tento můj přístup pomů-
že k padnoucímu kousku, který se k nim vý-
borně hodí. Vždy se držím své intuice, re-
spektuji danou zákaznici a společně hledáme
cestu kompromisu, kdy výsledkem je přesně
padnoucí model pro ni.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

Na svých webových stránkách, na sociálních
sítích a ve vlastním ateliéru v Brně. 

Kde prodáváte svoji tvorbu?

Ve svém ateliéru v Brně, kde jste srdečně ví-
taní.

O které vaše výtvory je největší zájem? 

O svatební šaty, společenské šaty, ale i odě-
vy ready to wear. 

Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?

Otevření nového ateliéru, kde jsem spokoje-
ná, zájem lidí o mou práci, a také to, že vi-
dím smysl své práce a cítím energii, která je
pro její výkon potřebná. 

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

Dokážu si to představit, ale záleželo by na
konkrétní nabídce. 

Jakou dosavadní spolupráci s kým pova-
žujete za nejzajímavější? 

Freewill, projekt moji kamarádky Ivany Hančí-
kové, a také spolupráci s Cabaretem des
Péschés v Brně.

Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

Zaměření se na ateliér, tvoření kolekce, roz-
šíření spolupráce se zmíněným kabaretem,
kde chystáme módní přehlídku, jejíž výtěžek
bude věnován Brněnské dětské onkologii.

Jak vidíte budoucnost své tvorby? 

Stále rozkvétající, otevřenou, uvolněnou.

Co je váš pracovní sen?

Být otevřená světu a cestovat, a to tak, aby
mě to v pracovní oblasti posouvalo dále ku-
předu. 

Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářům?

Přeji vám hodně štěstí nejen v pracovních
činnostech, které vykonáváte.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Veronika Procházková 

Módní návrhářka Veronika Procházková
(nar. 15. 6. 1994 ve Znojmě) tvoří pod
svojí značkou Verchia od roku 2012.
Značka Verchia je určená všem lidem,
kteří se nebojí nosit modely podtrhující
ženskost. Pod touto značkou lze zakoupit
vše od společenských a svatebních šatů
až po modely typu casual. Tvůrkyně Pro-
cházková je otevřená poptávkám po za-
kázce nejen zmíněného typu oděvů, ale
i business oděvů a dalších typů oděvu.
Veronika studovala Střední průmyslovou
školu oděvní v Brně, obor Modelářství
a návrhářství oděvů a její oblíbený před-
mět byla výtvarná příprava s akademic-
kou malířkou Radmilou Chadimovou
a předmět návrhářství s Petrem Kalou-
dou. V souvislosti s módním průmyslem
se Veronice Procházkové líbí nekonečná
možnost kreativity všeobecně. 
Módní návrhářka Veronika Procházková
spolupracovala mimo jiné s prorektorkou
Mendelovy univerzity v Brně, Alicí Tobi-
ášovou, Nikol Švantnerovou, dále s foto-
grafkou Simonou Smrčkovou – Sims pho-
to, také s Laurou Kovanskou a dalšími.
Svou tvorbu prezentuje ve svém brněn-
ském ateliéru, kde je možné si s ní
osobně domluvit schůzku a nějaký kou-
sek si tam zakoupit či se domluvit na
tvorbě na zakázku. O novinkách značky
Verchia se dozvíte na internetových
stránkách www.verchia.com a na insta-
gramu verchiadesing.

2x foto Sabina Povolná
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Brno – Od 22. do 24. srpna 2020 se na
brněnském Výstavišti uskuteční další roč-
ník veletrhů STYL a KABO. Na návštěvní-
ky tak opět čeká v pavilonu P přehlídka
nejnovějších kolekcí oděvů, obuvi a mód-
ních doplňků. Prezentovat se bude více
než 350 značek, a to nejen z Česka, ale
i ze Slovenska, Polska, Rakouska a Ně-
mecka. Kompletní seznam všech značek
naleznete na webových stránkách veletr-
hů, seznam je pravidelně aktualizován.

Veletrhy STYL a KABO se pyšní svou dlouho-
letou tradicí. Zájem firem o účast na letoš-
ním ročníku potvrzuje, že i přes neobvyklou
současnou situaci je pro ně důležité osobně

uzavírat objednávky a potkat se se svými ob-
chodními partnery. STYL a KABO zůstávají
pro vystavovatele i nadále ideálním místem
pro jejich obchodní setkání. 
O návštěvu veletrhu se velmi zajímají i ob-
chodníci. Většina z nich je majiteli STYL-KABO
Klubových karet, jejichž platnost veletržní
správa prodloužila až do srpna 2020.
I v srpnu pro ně připravili rozšířenou nabídku
služeb. Majitel karty a jedna doprovodná
osoba mají na veletrhy módy vstup zdarma,
a navíc mohou bezplatně zaparkovat přímo
před pavilonem P.

Fashion 2Days
Novinkou doprovodného programu letošních
veletrhů módy bude přímo v pavilonu P v od-
dělené části speciální projekt Fashion 2Days
– dvoudenní módní událost (sobota a nedě-
le), na které nebude chybět spousta mód-
ních přehlídek kolekcí českých a slovenských
návrhářů, módních značek a vystavovatelů.
Prostor bude doplněn stánky návrhářů s ak-
tuálními kolekcemi, které bude možné na

místě i zakoupit nebo objednat. Fashion
2Days, jehož organizátorem jsou Veletrhy
Brno, bude přístupný jak B2B návštěvníkům
STYL a KABO na základě Klubové karty, tak
i laické veřejnosti za symbolické vstupné
150 Kč na osobu. Cílem projektu je podpora
módního byznysu, po delší době výraznější
zviditelnění módních návrhářů a značek širo-
ké veřejnosti. Bližší informace k tomuto pro-
jektu budou v nejbližší době zveřejněny na
webových stránkách veletrhů.
Veletrhy STYL a KABO se uskuteční samo-
zřejmě za dodržení všech hygienických opa-
tření nařízených vládou ČR. Před zahájením
akce bude celý prostor pavilonu dezinfiko-
ván, celý prostor bude uklízen i při provozu.
Detailní hygienická opatření jsou zveřejněna
na webových stránkách veletrhů a budou
event. v průběhu úpravy opatření aktualizo-
vána.
Věříme, že módní veletrhy v Brně si tento-
krát nenechají ujít nejen obchodníci, ale
všichni milovníci módy a designu.

Foto: BVV

Veletrhy STYL a KABO, Brno, 22.–24. srpna 2020 

NOVĚ SE SPECIÁLNÍM
PROJEKTEM
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Praha – V masivní podporu fanoušků věří
čeští sportovci, kteří se vyrovnávají s roč-
ním posunem olympijských her v Tokiu na
léto 2021. Přesně rok a jeden měsíc do
nového začátku her představili reprezen-
tanti kolekci olympijského oblečení, kterou
si veřejnost může koupit a vyhrát tak mi-
mo jiné i setkání s vlajkonošem ze závě-
rečného ceremoniálu her v Riu kajakářem
Josefem Dostálem a další ceny. 

Sportovci zároveň fanoušky vyzvali, aby 24.
července 2020, v původní den zahájení
olympijských her, vyšli v čemkoliv z olympijské
kolekce do ulic, stali se tak součástí českého
týmu a vyjádřili jim podporu.
„Přestože byly olympijské hry v Tokiu o rok
odloženy, rozhodli jsme se, že celou kolekci
představíme veřejnosti nyní v červnu, aby
v ní fanoušci mohli sportovcům fandit už le-
tos a hrdě se tak přihlásit k českému olym-
pijskému týmu,“ říká generální ředitel Alpine
Pro Václav Hrbek. „V kolekci pro fanoušky je 
21 artiklů, včetně funkčních triček, které
poskytnou sportovcům i fanouškům příjem-
ný komfort při pohybu během vysokých tep-
lot a extrémní vlhkosti. Trika jsou z ultraleh-
kého a prodyšného materiálu, který per-
fektně odvádí pot. Nově jsme také do olym-

pijské kolekce zařadili sportovní
šaty s odkazem na tradiční oděvy
japonských žen,“ pokračoval Václav
Hrbek.
V kolekci pro fanoušky jsou mimo jiné
bavlněná trička, funkční trika, mikiny,
batohy, kraťasy, pantofle, kšiltovky či
dámské letní šaty. Kolekci oblečení pro
fanoušky představili na Vltavě rychlostní
kanoisté Josef Dostál a Radek Šlouf,
veslaři Ondřej Synek a Jakub Podrazil
a vodní slalomáři Jiří Prskavec, Amálie
Hilgertová a Tereza Fišerová. Na místě
byli také gymnastka Aneta Holasová či bý-
valí sportovci Martin Doktor, Tomáš Kraus
a Kateřina Neumannová, kteří se na vývoji
kolekce aktivně podíleli.
„Během podzimu představíme další část
olympijské kolekce Tokio, a to pro sportov-
ce. Celkově plánujeme vyrobit 200 000
kusů kolekce pro sportovce i fanoušky.
Pro sportovce to je 20 000 kusů,“ dodal
Hrbek. Koupí bílého trička s nápisem
Czech Republic na hrudi navíc fanoušci
podpoří děti z České olympijské nadace.
Firma Alpine Pro obléká olympioniky už
od zimních olympijských her v roce 2010
ve Vancouveru.

Zdroj: Český olympijský tým/ 
Barbora Reichová

Sportovci vyzývají fanoušky: 

OBLEČTE SE 
DO OLYMPIJSKÉHO!
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Můžete popsat vývoj svého podnikání?

Firma existuje od roku 1998. Tehdy jsem za-
čínala podnikat se spodním prádlem v pro-
storách malého obchůdku na Školní ulici
v Prostějově, kde jsem působila 18 let. Ná-
sledně jsem se přestěhovala do současných
prostor, které se nachází na Žižkově náměstí
v Prostějově, což je oblast centra města.
Kamenná prodejna se rozkládá na 150 me-

trech čtverečních bez zázemí. Zaměstná-
vám jednu prodavačku, v obchodě ale prodá-
vám i já a příležitostně oslovím na spolupráci
jednu brigádnici, například v období před vá-
nocemi a v létě. 

Internetový obchod provozujete?

Nemám ho z důvodů problémů vznikajících
při vrácení zboží, znečištěného zboží, ale

hlavně proto, že zákaznice vítají osobní kon-
takt s prodavačkou v naší prodejně. Mnohdy
totiž ani neznají svou aktuální správnou veli-
kost oděvů. Navíc se stává, že po mě zákaz-
nice požadují velikost, kterou měly vždy a ku-
povaly si ji u mě před deseti lety, ale dnes už
jim tato nepadne.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Mezi mé zákazníky patří především ženy ve
věkovém spektru od 2 do 99 let, ale protože
nabízím také spodní prádlo a tílka pro muže,
i když v menším množství než pro ženy, jsou
mými zákazníky také muži v rozmezí 20–80
let. Nezapomínám ani na dětské zboží.

Co všechno v sortimentu nabízíte? 

Široký výběr spodního prádla, podprsenky od
objemu 65 do 120, dámské kalhotky růz-
ných střihů a materiálů, noční prádlo, plavky,
župany, punčochové zboží, sportovní podpr-
senky, okrajově šaty a trika, ráda objednám
pro zákaznice zboží, které nemám momen-
tálně na prodejně. Nabídka dětského sorti-
mentu obsahuje kalhotky, noční košilky, dívčí
podprsenky, pyžama, punčochové kalhoty,
chlapci v našem obchodě naleznou trenky
a zvláště v zimním období, okolo vánoc, pyža-
ma. Nabízím české značky, ale i zahraniční,
ze zemí jako jsou Německo, Itálie, Španěl-
sko, Maďarsko, Polsko a další. 
Během let, co podnikáte, vidíte změnu
v poptávce od vašich zákazníků?

Začínala jsem s podprsenkami, kalhotkami
a plavkami a saténovými nočními košilkami,
poslední jmenované byly hit, pak následoval
na čas útlum poptávky a nyní je o ně znovu
zájem. Stále jsou v kurzu noční bavlněné ko-
šilky. 

Jaký sortiment je u vašich zákaznic/zá-
kazníků nejoblíbenější? 

Podprsenky a před obdobím letních dovole-
ných plavky a letní šaty. Před vánocemi se mi
velmi dobře prodávají pyžama, župany a noč-
ní košilky. 

Když si u vás zákazníci či zákaznice vybí-
rají zboží, co je pro ně nejdůležitější? Ne-
chají si poradit co se týká střihů?

Většina zákaznic si ráda nechá poradit, ale
najdou se výjimky a vyberou si rády samy.
Vzhledem k tomu, že každý typ podprsenky
sedí odlišně a není vhodný pro každou zákaz-
nici, je vhodné, abychom já nebo mé za-
městnankyně podaly pomocnou ruku při vý-
běru konkrétního kousku. V oblibě barev stá-
le převládá tělová, následuje černá a potom

Obchod se spodním a nočním prádlem, plavkami

ZÁKAZNICE VÍTAJÍ 
POMOC PRODAVAČKY

Prostějov – „Žebříčku oblíbenosti barev u podprsenek vévodí tělová barva, ale snažím 
se zákaznicím ukazovat i jiné alternativy ve výraznějších barvách,“ říká Marcela Hlobilová
(52), majitelka firmy Spodní prádlo Marcela Hlobilová. Ta zaštiťuje kamennou prodejnu,
která se nachází v centru města Prostějov.

Marcela Hlobilová
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bílá. Výrazné barvy jsou voleny méně často,
ale snažím se zákaznicím nabízet i barevné
podprsenky.

Existuje nějaké zboží, které se vám neda-
ří objednat?

Bohužel existuje. Prozatím se mi nepodařilo
sehnat bílý saténový župan, protože většinou
je mi nabízen pouze smetanový. Dále se mi
ještě nepodařila sehnat noční dámská košile
s rolákem. 

Jak řešíte situaci, kdy se vám nedaří pro-
dat nějaké zboží a z jakého důvodu myslí-
te, že to nastalo?

Máme-li některé zboží na prodejně delší do-
bu a nezaujalo zákazníky, jsou to většinou ně-
čím odlišné kousky sortimentu, například ex-
travagantnější, putují tedy do slevy. Násled-
ně zjistíme, že nějakou zákaznici zaujalo, tu-
díž je patrné, že každý kousek oděvu si
nakonec najde svého kupce.

Pořádáte v nějaké podobě eventy u vás
v kamenné prodejně?

Ne.

Jak přistupujete k propagaci?

O novinkách informuji na sociální síti Face-
book, aby byly známé veřejnosti, a to pře-
vážně na svém osobním profilu s tím, že
u těchto příspěvků mám nastavené soukro-
mí jako veřejné.

Myslíte, že nějak změnila koronavirová
pandemie vaše zákazníky v souvislosti
s uvažováním o vašem sortimentu a změ-
nily se tím jejich požadavky?

Koronavirová pandemie přinesla útlum v pro-
dejích, tudíž se plavky a plážové šaty prodáva-
ly méně, ale zákaznice se postupně vracely

do našeho obchodu a nakupovaly v letních
měsících podprsenky a následně letní šaty,
ale i plavky. 

Díky čemu jste si udržela svoji pozici na
trhu?

Myslím, že tím, že se již 23 let snažím zá-
kaznicím vycházet vstříc, v nejvyšší možné
míře i jejich požadavkům a představám,
pečlivě si vybírám svoje zaměstnankyně,
které mají zkušenosti v oblasti prádla a pro-
deje, jsou velmi ochotné, rády poradí a díky
tomu se k nám zákaznice, ale i zákazníci
nejen s radostí vrací, ale doporučí nás
i svým známým. 

Jak vidíte budoucnost firmy? 

Udržet stávající standard služeb a nabídky
pro zákaznice tak, aby jako je tomu v součas-
nosti, si každá zákaznice splnila svoji před-
stavu a nalezla v našem sortimentu požado-
vaný kousek prádla pro sebe. 

Máte nějaké poselství na závěr pro naše
čtenáře?

Ráda bych vám popřála, ať se vám daří ve
všech oblastech života, nejen v podnikání. 

Děkuji za rozhovor.
Text a foto: Sandra Friebová
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Praha – Situace v tuzemském textilním
a oděvním maloobchodě se po katastrofic-
kém březnu a zejména dubnu sice postup-
ně zlepšuje, stále je to ale bída. Pandemie
koronaviru z Wu-chanu se nemilosrdně
podepsala i na špatných výsledcích naší
branže v prvním pololetí letošního roku.

Vyplynulo to z údajů, které nám poskytují čle-
nové test-klubu časopisu Svět textilu & obu-
vi. Máme pravidelná hlášení od více než
stovky obchodníků z naší branže. Vývoj tržeb
zveřejňujeme anonymně a vždy v porovnání
se stejným měsícem předcházejícího roku.
Pokud budete mít zájem připojit se, budeme
rádi. Stačí jen napsat na náš redakční 
e-mail: redakce@textil-obuv.cz.

1. čtvrtletí: rok nezačal špatně 
Přitom letošní rok v tuzemském textilním
a oděvním maloobchodě nezačal špatně. Jak
jsme uvedli již v minulém vydání odborného
časopisu Svět textilu & obuvi počátkem roku
se dobře prodávalo zejména sportovní oble-
čení a vybavení na hory vůbec. Celkově pak le-
den v porovnání se stejným měsícem loňské-
ho roku meziročně zvýšil tržby o 4 %. Také
v únoru šlo zboží v naší branži dobře na pro-
dej. I když únor poněkud zpomalil nárůst tr-
žeb, přesto nakonec vykázal zvýšení o 2 %! 
Koncem února a zejména začátkem března
k nám vtrhnul koronavirus z Wu-chanu. Jak
si většina čtenářů našeho časopisu jistě
dobře pamatuje, vláda 12. března vyhlásila
nouzový stav. V jeho rámci bylo i uzavření
maloobchodních prodejen všeho sortimen-
tu, s výjimkou potravin, léků, drogerie a po-

honných hmot. Textilní a oděvní maloobchod
se tak v celé zemi prakticky zastavil. 
O katastrofickém důsledku tohoto opatření
na tuzemský maloobchod jsme psali již minu-
le. Když jsme studovali údaje, které nám po-
skytli členové našeho test-klubu a také ty, kte-
ré uvedl Český statistický úřad, vyšlo nám ne-
milé zjištění: Prodejny s textilem, oděvy a obu-
ví zaznamenaly největší pokles tržeb z celého
sortimentu českého maloobchodu. Konečný
výsledek jsme spočítali na neuvěřitelných 
-65 %. O tolik klesly meziročně tržby v březnu!
První pololetí tak vykázalo 20% pokles.

2. čtvrtletí: duben byl 
nejhorším měsícem v historii
Kdo čekal, že horší to už nemůže být, byl bo-
hužel v dubnu ještě více zklamán. Obchody by-
ly v tomto měsíci zavřeny prakticky po celou
dobu a výsledky tomu také odpovídaly. Nebyl
to ale doslova 100% propadák; situaci totiž
poněkud vylepšovaly e-shopy. Ty měly jak
v březnu, tak i v dubnu poměrně silný nárůst
tržeb. I tak obchodnici v kamenných prodej-
nách v naší branži zaznamenali propad tržeb
o neuvěřitelných 80 %! Je to nejhorší výsle-
dek nejen v historii našeho sledování maloob-
chodních tržeb, ale i v celé dosavadní historii
České republiky. 
Počátkem května se obchody začaly postup-
ně otevírat. Spolu s ostatními i ty z naší
branže. Zákazníci byli tak trochu „vyhladovělí“
po dvouměsíční pauze. Jenže nastal další

problém: Obchody byly plné ještě zimního
zboží a značná část obchodníků neměla ka-
pacity, ani finance na objednání jarního či do-
konce již letního zboží. Ti, kteří na to měli, za-
se naráželi na malou nabídku ze strany vý-
robců a zejména dovozců módního zboží.
Protože prakticky po celém světě stála výro-
ba a přeprava zboží, chyběly módní kolekce.
Překvapivé to bylo zejména u velkých celo-
světových značek. Ani těm se důsledky koro-
naviru nevyhnuly. Květen nakonec skončil
s „přijatelným“ propadem tržeb o 20 %. 
Tržby v červnu se začaly již normalizovat. Po-
měrně dobře se prodávalo letní zboží, zejmé-
na dámská a pánská tílka, kalhoty a dámské
šaty. Jistá nejistota se projevila v obchodech
s plavkami a plážovým zbožím vůbec. Bylo
poznat, že zákazníci se letos k moři tolik ne-
hrnou, jako třeba vloni. Když se však před
prázdninami uvolnila cesta do Chorvatska,
bylo to poznat. Nakonec červen skončil s vý-
sledkem -5 %. Je to paradoxní, ale obchod-
níci z naší branže tento výsledek přivítali s ra-
dostí: Je to opravdu nadějné číslo s výhle-
dem do dalších měsíců.
Jenže v době uzávěrky tohoto vydání časopi-
su Světa textilu & obuvi, v průběhu červen-
ce, se čísla výskytu onemocnění koronavi-
rem začala v České republice opět navyšo-
vat. Jakákoliv predikce situace v tuzemském
textilním a oděvním maloobchodě je tedy vel-
mi, ale opravdu velmi obtížná.

Michal Korol

Tržby textilního maloobchodu v prvním pololetí 2020

SITUACE SE 
ZLEPŠUJE, ALE...

NĚKOLIK
ZAJÍMAVOSTÍ
■ Průběh českého textilního a oděvní-

ho maloobchodu v letošním prvním
pololetí je bezprecedentní. Dopad ko-
ronaviru covid-19 je pro maloobchod
s textilem, oděvy a také obuví kata-
strofický. 

■ Výsledek dubna (-80 %) se navždy
zapíše červeným písmem do historie
sledování vývoje textilního maloob-
chodu v České republice. Alespoň
v redakci doufáme, že ho nepřekoná
nějaký další měsíc...

■ Březnový pokles tržeb znamenal za-
stavení trendu, kdy od září 2016 (!)
každý měsíc zaznamenal navýšení 
tržeb s výjimkou května 2019, kdy
tržby byly ±0. I když každá řada 
musí jednou skončit, nikdo nečekal
takovýto zvrat.

1. čtvrtletí: -20 2. čtvrtletí: -35 1. pololetí: -27

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2020
(v porovnání se stejným obdobím roku 2019)

Zdroj: Svět textilu & obuvi

Foto Pixabay
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Białystok – Hlav-
ní činností firmy
P.H. KOSMOS
Krzysztof Kos-
mowski je od ro-
ku 1998 výro-
ba, maloobchod-
ní, ale i velkoob-
chodní prodej
pánských oděvů.

Díky dlouhodobě vyvíjeným standardům té-
to firmy jsou její produkty schopny úspěš-
ně konkurovat všeobecně etablovaným za-
hraničním značkám. 

Nejvyšší možná kvalita 
Vlastní šicí dílna a střihárna umožňuje firmě
P.H. KOSMOS Krzysztof Kosmowski praco-
vat efektivně a díky tomu garantovat svým
zákazníkům vysokou skladovou zásobu nabí-
zeného sortimentu. Samozřejmostí je proto
moderní strojní zařízení ve firmě a vysoce
kvalifikovaný personál. 
K prestižním výrobkům firmy P.H. KOSMOS
Krzysztof Kosmowski patří košile Victorio. Ty
jsou vytvořeny výhradně z pečlivě vybraných
vysoce kvalitních tkanin, což umožňuje napl-
nění očekávání i těch nejnáročnějších záka-
zníků. Pro košile značky Victorio je charakte-
ristická nejvyšší možná kvalita povrchových
úprav, plně je dohlíženo také na balení hoto-
vých výrobků a rychlost, ale i včasnost dodá-
ní zákazníkům, z řad firem, které si tyto koši-
le objednaly. Vlastní šicí dílna umožňuje znač-

ce Victorio optimalizovat výrobní náklady, dí-
ky čemuž nabízí svým zákazníkům vysoce
kvalitní a konkurenceschopné výrobky. Pro-
ces projektování a šití košilí je pečlivě kontro-
lován v každé fázi výroby.

Maximální pohodlí zákazníků 
Značka pánských košilí Victorio klade dů-
raz také na pohodlí zákazníků při objednání
produktů online a dodává zákazníkovi ob-
jednané košile rychle a prostřednictvím
vlastní dopravy. Pro internetové obchody
aktuálně připravuje materiály v elektronic-
ké verzi, což výrazně usnadňuje uvádění vý-
robků na trh. 

Inspirace italským stylem
Novou značku pánských košilí Victorio uved-
la firma P.H. KOSMOS Krzysztof Kosmow-
ski na trh v roce 2013. Kolekce košil znač-
ky Victorio jsou inspirovány exkluzivním jedi-
nečným a celosvětově oblíbeným italským
stylem, viditelných v ulicích italského města
Milána. Sortiment značky Victorio je určen
pro muže, pro které móda znamená zába-
vu a potěšení, umožňuje vyjádřit podtržení
osobnosti svého nositele a emoce. Košile
značky Victorio jsou ztělesněním žádoucí
kombinace moderních trendů propojených
s nadčasovými pravidly klasické ele-
gance.
Sortiment značky Victorio je
ztělesněním jedinečného de-
signu, odrazem pozornosti

věnované detailům, které zaručují maximální
pohodlí při nošení oděvů svým majitelům.

Navštivte internetové stránky
victorioshirts.com/cz a přesvědčte se o její
široké nabídce vysoce kvalitních produktů. 

Komunikujte se značkou Victorio online!
Kontaktní e-mailová adresa je

koszulevictorio@gmail.com

Původně, v roce 2016, nabízel obchod Na-
ty Šaty pouze sortiment zboží z druhé ruky
s důrazem na kvalitu a značkovost sorti-
mentu. V roce 2017 se ze second handu
Naty Šaty postupně stal obchod s novým
zbožím dámské módy nejen tradičního ty-
pu, ale i netradičních, atraktivních a velmi

nevšedních modelů pro klientky s vysokými
nároky. Nabídka obsahuje společenské ša-
ty, outfity vhodné do kanceláře, široký výběr
sukní, topů, korzetů, kostýmů, a to v široké
velikostní škále, ale i doplňků v podobě ná-
hrdelníků, broží, čelenek, klobouků, brýlí
a dalších.

Módní přehlídka měla pět tematicky odliš-
ných bloků. Prvním z nich bylo léto, modely
v rámci něj prezentované, hýřily barvami
a letními vzory, dalším vstupem byly černo-
bílé kombinace, následoval vstup na téma
obrázky, prezentovány byly šaty s hlavou
Marilyn Monroe, šaty s crazy barevnými
kočkami, v rámci čtvrtého bloku na téma
úchylárny mohli diváci vidět oblečky zdra-
votních sestřiček, hotelových pokojských,
ale i latexové oblečky s plynovou maskou
a další. Přehlídku završil pátý vstup na té-
ma VIP, v rámci kterého modelky vynesly
opulentní šaty. Ke každému vstupu měl
dámský butik Naty Šaty zapůjčené extrava-
gantní headpieces od výtvarnice a kostýmní
designérky Coline Nova a její Party Perfor-
mers agency.
Společenský večer nabídl také velmi pestrý
program, například baletní vystoupení, dále
vystoupily profesionální sexy tanečnice a ak-
robatky Long Legs Exotic Dream Team,
trans-umělkyně TiFanny BiGest a zpěvačka
Sharlota a další.
Po konci módní přehlídky bylo možné navští-
vit samotný obchod Naty Šaty s nevšední na-
bídkou oděvů after party a zakoupit si se sle-
vou prezentované modely, ale i další oděvy.

Obchod Naty Šaty

NAROZENINOVÁ OSLAVA V HOTELU PENTA

P.H. KOSMOS Krzysztof Kosmowski

VICTORIO – VELKOOBCHOD EXKLUZIVNÍCH KOŠILÍ

Foto Kees Terberg Foto Petr Vondrak Foto Petr Vondrak

sf Praha – Pražský butik Naty Šaty, prodávající převážně dámskou módu a okrajově nabí-
zející také unisex módu uspořádal 25. června společenský večer s pestrým programem.
V jeho rámci se uskutečnila módní přehlídka oděvů. Celá událost proběhla v prostorách
pražského hotelu Penta a byla oslavou čtvrtého roku existence obchodu.
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Zlín – Přes všechnu bídu, morové epide-
mie, války a rebelie, tak charakteristické
pro 17. století, znamenalo toto období
i etapu, naplněnou rozkvětem v oblasti
umění, filozofie, vědy a rozvojem hospo-
dářství, ševcovské řemeslo nevyjímaje.
V oblasti módy si vydobyl dominantní po-
stavení francouzský dvůr Ludvíka XIV.
a aristokracie celé Evropy jej pilně napo-
dobovala.

Hromské trychtýře
V těžkých dobách třicetileté války (1618–
–1648) i při pracovních a obchodních záleži-
tostech přestaly vyhovovat renezanční špa-
nělské střevíce i měkké škorně. Situace si vy-
žádala pevnou obuv, která mužům usnadňo-
vala dlouhé přesuny a pohodlný pohyb v rám-
ci náročných aktivit. Na počátku 17. století
vznikl nový typ obuvi – usňové holínky s masiv-
ním špalíkovým podpatkem vysokým čtyři až
šest centimetrů. Nešlo jen o módní rozmaři-

lost, podpatek měl důležitou praktickou funk-
ci – zajišťoval nohu ve třmenech při jízdě na
koni. Plátky podpatku byly sestavovány pomo-
cí dřevěných kolíčků (floků) a zpevňovaly se
okutím hřebíčky nebo cvočky, aby se zabráni-
lo rychlému opotřebení.
Výrazný dekorativní prvek tvořila měkká man-
žeta ve tvaru trychtýře, která se v první polo-
vině století ohrnovala při vstupu do salonu,
a tak byla z vnitřní strany vykládaná vzácnými
látkami nebo se k noze připínaly podvazky
s krajkami a stuhami. Mohutné šíře dosaho-
valy manžety především v poslední třetině
17. století a v tomto směru zvláště vynikali
francouzští kavalíři, včetně krále Ludvíka XIV.
V extrémních případech dosahoval horní
okraj manžety kolem obvodu až 70 cm. Výš-
ka holeně byla hodně proměnlivá; nejnižší ty-
py sahaly i se zvednutou manžetou do půli ho-
leně nebo pod koleno, jiné naopak pokrývaly
stehna vysoko nad kolena. Holeňová část by-
la zpočátku mírně uvolněná a tvořila záhyby,
posléze byla holeň pevnější a obuv nabyla na

mohutnosti a tuhosti. V Čechách se jí přezdí-
valo „kotlík“. Součástí obuvi byly ostruhy při-
pnuté k noze rozličně tvarovanými usňovými
řemínky.
Měkké jezdecké holínky s manžetou ve tvaru
trychtýře se staly rovněž součástí muške-
týrské uniformy. Během třicetileté války a pak
v podstatě až do třetí čtvrtiny 17. století slou-
žily holínky majetným mužům jako každodenní
obuv. Francouzský dramatik Moli re se v roce
1665 v tragikomedii Don Juan zmiňuje
o módních výstřelcích takto: „...na rukávech
zas malé krejzlíčky a na nohou hromské
trychtýře, samá pašpule a všude sama pa-
špule, fábor a pentle, že z toho jde hlava ko-
lem. Takový pán je naditý a vycpaný od hlavy
až po ty škrpále. Já bych v tom srazil vaz...“

Střevíce s červenými podpatky
Vedle holeňové obuvi se v průběhu 17. stole-
tí nosily pohodlnější a méně hřmotné kotníč-
kové boty a střevíce s extrémně velkým jazy-
kem, vysoko kryjícím nárt nebo překlopeným
přes šněrování na nártu. Vázání se provléka-
lo dvěma dírkami a často se na nártových
řemíncích nacházely další dva otvory, ve kte-
rých byla upevněna ještě rozeta nebo velká
stylizovaná mašle. Na konci 17. století byly
tyto nápadné ozdoby pozvolna nahrazovány
přezkami a sponami. Na svršcích obuvi pro
muže převažovala useň v černé nebo tmavě
hnědé barvě.
Mnohem pestřejšími barvami se honosily
svršky dámských střevíců. Barevná škála se
pohybovala od smetanově bílé přes žlutou až
po temně vínovou, modrou nebo zelenou.
I když se na barokních podobiznách pod krino-
línou ukázala sotva špička obuvi, z dochova-
ných exemplářů obuvi je patrné, že v průběhu
tohoto období upřednostňovaly vznešené dá-
my střevíčky ušité z drahocenných textilií, ja-
kými byly damašek, brokát nebo hedvábný at-
las a satén, navíc zdobené prýmky, portami či
výšivkou ze zlacených a stříbrných dracounů. 
Ačkoliv v barokním období neexistovaly zásad-
ní konstrukční a materiálové odlišnosti mezi
obuví pro aristokraty a měšťany, nesla obuv

Z historie obuvi (4)

BAROKNÍ HOLÍNKY
S OSTRUHAMI

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

Abraham Bosse, Zkouška obuvi, rytina, 17. století, reprodukce podle P. Weber Der
Schuhmacher

Dámský 
pantoflíček 
zdobený kovovými 
dracouny, 1610–1630, 
NPÚ – hrad Buchlov
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jasné znaky, z nichž se dalo jednoznačně usu-
zovat na příslušníka nobility. To, co odlišovalo
šlechtické střevíce od bot ostatních vrstev
společnosti, tedy bohatých měšťanů a sedlá-
ků, byl červený podpatek. Nejstarším docho-
vaným důkazem o červených podpatcích jako
symbolu vysoce postavené osoby jsou údajně
střevíce z roku 1594 uložené ve sbírkách Ba-
vorského národního muzea v Mnichově. Na
počátku 17. století se červený podpatek obje-
vil v Anglii a ve Švédsku na oficiálních králov-
ských portrétech. K masivnímu rozšíření me-
zi evropskou šlechtu však došlo až ve druhé
polovině 17. století za vlády francouzského
krále Ludvíka XIV. (1643–1715), kterému je
zavedení červeného podpatku mylně přisuzo-
váno. Král se snažil omezit jejich rozšíření
prostřednictvím tzv. oděvních pořádků. Přál
si, aby nošení červených podpatků bylo jen je-
ho výsadou, ale neuspěl. Móda se rozšířila
velmi rychle mezi jeho dvořany i aristokracii
celé Evropy.
Podpatek byl sice vynalezen muži, ale tuto vy-
moženost si postupem času přivlastnily vý-
hradně ženy. První dámské podpatky zmiňo-
valy anglické královské účetní knihy již v roce
1595 za éry královny Alžběty I. V tomto pří-
padě šlo pravděpodobně o tvarovanou plat-
formu, která byla v oblasti nožní klenby vykro-
jena, takže podešev byla tvořena v přední
části malým klínkem a v zadní linii vytvářela
podpatek. Na počátku 17. století převažoval
u dámské obuvi špalíkový podpatek, který
byl tvořen vrstvenými plátky usně nebo
tvarovaným skeletem ze dřeva či kor-
ku, jenž byl potahovaný usní nebo
pouze natřený. Obuv měla robust-
ní konstrukci a působila neohra-
baně, ale velmi rychle spěla
k elegantním tvarům. K pro-
měnám pozvolna docházelo
i u mužských střevíců a bot.
Pro běžné denní použití byl pod-
patek u obuvi pro muže nadále sestaven z ko-
žených plátků, ale vedle toho se při společen-
ských příležitostech stále více prosazoval ši-

roký plochý podpatek potahovaný usní.
U dámských střevíčků a pantoflíčků se začaly
objevovat subtilnějí tvarované podpatky
s krčkem, zpravidla potahované vrchovým
materiálem, většinou již výše zmíněnými tex-
tiliemi. Zavedení podpatků zkomplikovalo še-
vcům situaci, protože jejich rozličné výšky vy-
žadovaly různorodá kopyta, což bylo časově
náročné a zdražovalo finální výrobek, a tak se
obuv většinou zhotovovala na jednom kopytě,
bez rozlišení pro pravou a levou nohu.

Barokní „galoše“
Neuspokojivý stav ulic a cest si nadále vyžado-
val chrániče na obuv. Jejich vzhled byl zcela
odlišný od neforemných gotických patnochů
nebo vysokých benátských chopine. Návleky
byly v tomto období subtilnější, svršek tvořily
pásky zavazované na tkanice nebo uzavřená
„kapsa“ jako u pantoflů. Dámské varianty mě-

ly už od konce 17. století tvarovanou patní
část tak, aby do ní zapadl podpatek. Většina
návleků byla opatřena kovovým nástavcem ve
tvaru elipsy, připevněným k podešvi, které
účinně chránily obuv i dlouhé sukně před ušpi-
něním. Přezdívalo se jim „patin“ (z franc.
brusle nebo skluznice). Nosila je aristokracie,
měšťané a dokonce vesničané, což dokazuje
například jedna z grafik Václava Hollara z roku
1640, nazvaná Vesničanka. Chůze v návle-
cích zřejmě nebyla příliš pohodlná, přesto
v nich lidé absolvovali i delší trasy; svědčí
o tom záznam z Anglie, kde v nich jedna dá-
ma ušla přes tři kilometry ze svého domu do
kostela. Výše zmíněný český barokní rytec
a kreslíř Václav Hollar vytvořil řadu rytin za-
chycujících měšťanskou i venkovskou společ-
nost, které jsou dodnes vysoce ceněným do-
kladem o úrovni módy a obouvání v Čechách
i v Evropě v polovině 17. století. Zachytil mó-
du rozličných vrstev společnosti, od králů až
po žebráky. Na většině jeho precizně zpraco-
vaných děl lze studovat poměrně detailně
i úroveň obouvání. A je to pestrá kolekce: zá-
možní lidé v holínkách, střevících, pantoflích,
kotníčkových botách a nuzní lidé v dřevácích,
slaměných opáncích nebo naboso.

Magické rituály
Obuvi byla přisuzována tajemná a magická
role ochránce. V anglosaských zemích se do
soukromých i veřejných domů již od středo-
věku ukrývala ochozená obuv, aby odradila
zlé síly, které by mohly ublížit lidem nebo ob-
jektu. Nejstarší nález pochází již z počátku
14. století, ale největší počet těchto tajem-
ných talismanů měl původ v 17. a 18. stole-
tí. Úkryty byly různé: boty se zastrkávaly za
komín, pod podlahu a pod schodiště, zaléva-
ly se sádrovou maltou do zdí nebo se scho-
vávaly pod střechu. Ve skrýších byly nalezeny
střevíce, pantofle, dřeváky i dětské botičky,
zpravidla pouze v půlpárech. Většina z nich
byla velmi obnošená, vyspravovaná a zápla-
tovaná: „Bota musí být stará, neopravitelná
nebo vážně poničená tak, že už není dobrá
k ničemu kromě magického přivolávání štěs-

tí. Je to obecně známá zvyklost na se-
veru Anglie a v severním Walesu.“
Nálezy však nepocházejí jen z Velké
Británie, vyskytují se po celé Evropě,
včetně českého území, a díky přistě-
hovalcům se objevily také v Severní
Americe a v Austrálii. Stará obuv
měla držet zlé síly a pohromy od do-
mu a od rodiny, chránit před čaro-
dějnicemi a před uhranutím. Pokud
boty opustily skrýš, provázela rodi-
nu smůla, umírala zvířata, přišla
potopa nebo třeba jen spadla
kůlna, a tak jen málokterá rodi-
na, u níž byly takové boty obje-
veny například při přestavbě do-
mu, dovolila, aby na delší dobu
opustily prostor. Přáli si, aby
obuv zůstala tam, kde byla

nalezena a v klidu dál střežila
blaho domu.

Zpracováno podle knihy Boty, botky, botičky,
vydané v roce 2009 Nakladatelstvím 

Lidové noviny Praha. 
ISBN 978-80-7106-986-7

Francouzský král Ludvík XIV. s generály,
kolem r. 1667, reprodukce podle 
L. Kybalová Dějiny odívání Barok a rokoko

Holínka postilióna (poštovního kurýra),
Čechy, kolem r. 1800, Muzeum 
jihovýchodní Moravy, Zlín

Šněrovací boty, polovina 17. století,
Bayerischen Nationalmuseum, Mnichov
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Textilní průmysl je jedno z nejstarších prů-
myslových odvětví. Zabývá se tradičně zpra-
cováním textilních vláken do přízí a plošných
textilií (tkanin, pletenin, netkaných textilií)
a jejich použitím pro oděvní účely a technické
aplikace. V poslední době se rozšiřuje do ob-
lasti přípravy vlákenných struktur zejména
pro neoděvní aplikace. Patřil, patří a bude
zřejmě nadále patřit k oborům využívajícím
velmi rychle nových technických řešení. 
Textilní stroje byly vlastně první kontinuální
technologií, využívaly děrných štítků před roz-
vojem výpočetní techniky a velmi rychle se
u nich uplatnily prvky kognitivních robotů při
manipulaci s materiály. Jejich rychlostí (při
bezvřetenovém předení až 150 000 otáček
za minutu) jsou extrémně vysoké a vyžadují
použití speciálních řešení. 
Textil se také přímo týká jedné ze tří základ-
ních lidských potřeb tj. jídla, bydlení a obléká-
ní. Textilní produkty uspokojující potřebu ob-
lékání musí splňovat nejen funkčnost (užit-
nost), ale také estetické požadavky. Estetic-
ká stránka oděvů souvisí s tvarem textilií na
nositeli a jeho změnách při nošení (charakte-
rizované splývavostí). Právě splývavost daná
již použitím staplových přízí a strukturou
plošných textilií odlišuje textilie od folií, kůží,
papíru a dalších plošných útvarů.

Vlákenné struktury mají vliv 
na kvalitu života 
Potřeba textilu souvisí obecně s velikostí lid-
ské populace (oděvní textilie) a její vyspělostí
(technické textilní struktury). S očekávanou
spotřebou 20 kg textilu na osobu za rok bude
v roce 2050 potřeba vyrobit celkem 178 mi-
liard tun oděvních textilií, za předpokladu že
počet obyvatel planety vzroste na 8,9 miliar-
dy. Otázkou je kde a kdo tuto potřebu zajistí.
Současný trend je realizovat výrobu textilií co
nejblíže zdrojům surovin. Konkurence na svě-
tových trzích a přebytek masově vyráběných
výrobků z asijských zemí způsobuje posun vý-
roby v Evropě k zákaznicky orientovaným tex-
tilním produktům s novými efekty, jakostí
a komfortem.
Vlákenné struktury se výrazně podílejí na ře-
šení základních společenských problémů, tj.

péče o zdraví a kvalitu života, snižování spo-
třeby energií a efektivní využití odpadů. Jejich
uplatnění již dnes výrazně přesahuje textilní
obor. Využívají se v medicíně, architektuře, vo-
jenství, automobilovém, strojírenském, sta-
vebním, elektrotechnickém průmyslu atd. 
Současným trendem přípravy textilních vý-
robků je zaměření na nové multifunkční efek-
ty, které mají vést jejich efektivnímu uplatně-
ní jak pro oděvní, tak i technické aplikace.
Většina těchto výrobků se však na trhu do-
sud prakticky příliš neuplatňuje, protože jsou
tyto efekty pouze dočasné, omezují komfort
a neposkytují uživateli výhody, které by převá-
žily jejich cenu. Bude tedy nezbytné kombino-
vat výzkum a vývoj zaměřený na praktické
uplatnění nových a významných multifunkč-
ních efektů.

Unikátní postavení Textilní fakulty
Textilní fakulta má unikátní postavení mezi
ostatními pracovišti, protože je schopná na-
lézt komplexní řešení počínající výběrem vlá-
ken, technologií výroby s ohledem na požado-
vané vlastnosti a vlastním „dodáním“ funkč-
ních efektů s ohledem jak na trvanlivost
v podmínkách užití, tak i na komfort. S výho-
dou využívá sub-mikronových technologií a na-
notechnologií všude tam, kde je to účelné.
V budoucnosti tato komplexní řešení napomo-
hou ke snižování jak ekologických, tak i ener-
getických problémů, které se na základě
predikce současného stavu jeví jako alarmují-
cí. Pro reálná praktická řešení bude však ne-
zbytná úzká spolupráce jak s dalšími výzkum-
ně a vývojově orientovanými pracovišti, tak
i s průmyslovými podniky. Významnou koordi-
nační a sjednocující roli zde sehrává, a bude
sehrávat, CLUTEX – klastr technické textilie,
kde jsou členy jak podniky a výzkumně oriento-
vané organizace, tak i textilní fakulta. 
Pro zvýšení konkurenceschopnosti firem pů-
sobících v ČR v textilním oboru je a bude ne-
zbytné nejen rychle a aktivně reagovat na
nová řešení ze zahraničí, ale také připravo-
vat a realizovat vlastní výsledky výzkumu, vý-
voje a inovačních aktivit vyšších řádů při za-
jištění užší interakce mezi textilními technolo-
giemi, vlákennými strukturami a návrhem
textilních výrobků. 

Jiří Militký a Dana Křemenáková, 
Katedra materiálového inženýrství, 

Textilní fakulta, Technická univerzita v Liberci

Klastr CLUTEX

CO SE DĚJE V TEXTILU

Liberec – Asi nejčastěji využívaným módním doplňkem prvního pololetí roku 2020 se díky
pandemii stala rouška. Ať to byla rouška jednorázová („fasovaná“ v zaměstnání nebo
s obtížemi zakoupená v lékárně) nebo ta ušitá doma (na šicím stroji nebo i ručně). Všech-
ny typy roušek obsadily Česko a pak i další země v Evropě. Jedno ale měly společné – uká-
zaly, jak je (nebo by bylo) dobré mít tuzemské odzkoušené výrobce těchto „doplňků“, stej-
ně jako výrobce ochranných obleků pro zdravotníky, záchranáře, hasiče... Přinášíme po-
hled na „textil“ z té povolané strany uvnitř klastru CLUTEX – z Fakulty textilní Technické
univerzity v Liberci.





Svět textilu & obuvi

32

Názory odborníka

červenec – srpen 2020

Denise Duffield-Thomas definuje money block
obecně jako cokoli, co nám brání vydělávat
takové peníze, jaké chceme. Obvykle jde
o kombinaci strachů a introjektů, které se tý-
kají peněz, podnikání nebo vlastní hodnoty. 
Nějaké bloky máme úplně všichni. A nikdy se
jich úplně nezbavíme. Když zpracujeme je-
den, přijde druhý. Nebo ten původní v trochu
jiné podobě. Proto je potřeba být vůči nim
bdělí a neustále na nich pracovat. Finanč-
ních bloků si navíc vůbec nemusíte všimnout
– často se tváří jako docela objektivní důvo-
dy. Sepsala jsem pár typických, se kterými
se v poslední době potkávám.

Nechci se stát plátcem DPH
Plátcem DPH ze zákona se stává každý pod-
nikatel, jehož obrat za posledních 12 po so-
bě jdoucích měsíců přesáhne 1 000 000
korun. Hodně lidí z toho vyvodí, že budou mu-
set zdražit o 21 %, a snaží se této povinnos-
ti vyhnout. Buď drží obrat daleko od miliono-
vé hranice, nebo ho pro jistotu nesledují vů-
bec. Přitom plátcovství DPH samo o sobě
nemusí být taková katastrofa. Pokud naku-
pujete zboží a služby a daníte skutečnými vý-
daji, můžete dokonce ušetřit. Nebo si vás
všimnou zákazníci, pro které jste jako neplát-
ci nebyli zajímaví.

Nemám hlavu na čísla
Upřímně řečeno – já taky ne. Celá gymnazi-
ální léta jsem prolezla se čtyřkou z matema-
tiky. Náš pan profesor, který mě tenkrát vel-
mi laskavě nenechal propadnout, byl docela
překvapen, když jsem mu letos na abiturient-
ském večírku vyprávěla, čím se teď živím. Na
to, abyste si nastavili finanční cíle, spočítali
příjmy a náklady nebo sledovali cashflow,
žádnou pokročilou matematiku nepotřebuje-
te. Když nevystačíte s trojčlenkou, vezmete
si kalkulačku. Mnohem těžší je vědomě se
rozhodnout se na svůj nedostatek matema-
tických schopností přestat vymlouvat.

Nemůžu vydělávat víc než partner
Podle tradičního rozdělení rolí je hlavním živi-
telem rodiny muž. I když ekonomická realita
dnes vypadá úplně jinak, klasický model je
těžké dostat z hlavy. Řada žen dokáže vymy-

slet nesmírně kreativní scénáře, co všechno
se stane, když budou vydělávat víc než part-
ner. A to často ve chvíli, kdy pro ně výše
partnerova příjmu ještě není ani na dohled.
Někteří muži úspěch svých žen skutečně těž-
ce nesou. Jindy je celá katastrofická vize za-
ložená jenom a jenom na domněnkách. Spo-
lečným jmenovatelem je strach vstoupit do
vlastní síly a nedůvěra. Ve vztah i sama v se-
be. Což jsou věci, na kterých v takovém pří-
padě dává smysl hlavně pracovat.

Moji klienti 
si nemohou dovolit vyšší ceny
Tenhle finanční blok je zrádný, protože vypa-
dá velmi altruisticky. Své klienty a jejich po-
třeby stavíme na první místo. Ale zároveň je
používáme jako argument, proč nehýbat
s cenami. Nikde není psáno, že musíte pra-
covat pořád pro ty stejné klienty. Je přiroze-
né, že v podnikání rosteme. Naši zákazníci
buď rostou s námi, nebo jdou jinam. Zpraco-
vání našich finančních bloků nás posune na
novou úroveň. Kde budou noví klienti s nový-
mi výzvami a potřebami.

Ještě toho neumím dost
Na začátku podnikání je úplně v pořádku si
nastavit nižší ceny, protože ještě nemáme
dostatek zkušeností. Ale potkala jsem pár
volnonožců, kteří takhle „začínají“ už třeba
deset let...

Malcolm Gladwell v knize Mimo řadu píše, že
aby se člověk stal v jakémkoli oboru mistrem,
musí tou činností strávit alespoň 10 000 ho-
din. Takže si spočítejte, jestli už těch 10 000
hodin náhodou nemáte. Pokud ne, doporučuji
si nastavit termín, kdy se za úplného začáteč-
níka přestanete považovat. Může to být, až
budete mít 20 zákazníků, odpracujete s klien-
ty 100 hodin, nebo jednoduše po roce podni-
kání. Až vámi nastavený termín nastane, se-
škrábněte pomyslné „zetko“ z nárazníku a při-
jměte za své podnikání zodpovědnost.

Já bych to za ty peníze nekoupil/a
Zaplatili byste si online kurz za 5000 Kč? Po-
kud ne, nedivte se, když se ten váš na stejné
cenové hladině neprodává. Peníze jsou ener-
gie. Když prodáváte něco, co byste si sami
nekoupili, a už vůbec ne za takovou cenu,
energii blokujete. A vaše zboží nebo služby
nejdou na odbyt. Pokud chcete zvýšit poptáv-
ku po svých poradenských službách, nechte
si poradit v jiném oboru. Chcete nabízet ma-
sáže? Na nějakou si zajděte. Plánujete uspo-
řádat vlastní školení nebo mastermind skupi-
nu? Zaplaťte si kurz nebo skupinu u někoho
jiného. Nejlépe ve stejné či vyšší cenové rela-
ci, kam sami míříte.

Do byznysu nemá smysl investovat
Snaha ušetřit náklady je na první pohled
chvályhodná. Pokud vás nevede k tomu, že
se snažíte doma na koleně vyrábět věci, kte-
ré by dávalo mnohem větší smysl svěřit od-
borníkům. Třeba logo nebo celou grafickou
identitu firmy, smlouvu na pronájem bytu.
nebo fotky na web. To, čím vy trávíte hodiny
a hodiny, zvládne specialista v mnohem krat-
ším čase a v lepší kvalitě. Sami sobě tím dá-
te najevo, že si vážíte svého času. A navíc
ještě rozhýbete ekonomiku.

Jak s finančními bloky pracovat
Pokud jste si uvědomili, které z mnoha omezu-
jících přesvědčení vás přesně trápí, máte prv-
ní krok zdárně za sebou. Často to dokonce
stačí k tomu, aby nad vámi ztratilo moc. Když
se znovu objeví, prostě řeknete: „Á, to jsi zase

ty!“ a jdete si klidně po své práci.
Kromě toho můžete zkusit:
■ Rituálně svůj blok spálit.
■ Začít si vést deník vděčnosti (bod

číslo 3 v tomhle článku).
■ Odpustit všem, kdo se na vzniku

vašich bloků a introjektů podíleli.
■ Vyčistit firmu i domácnost a zbavit

se zbytečných věcí i úkolů.
■ Objednat se na terapii nebo koučo-

vání (zvlášť účinná je například me-
toda EFT).

Našli jste se v některém z popsaných
bloků? A jak se svými introjekty pracujete vy?

Marketingový poradce (21)

CO VÁM BRÁNÍ 
ŘÍCT SI O PENÍZE

Magdalena Čevelová

je marketingová po-
radkyně a lektorka.
Majitelům malých fi-
rem, živnostníkům
a volnonožcům po-
máhá získat zákazní-
ky, uvádět na trh no-
vé produkty a služ-
by, nastavovat ceny,
zvyšovat zisky a na-
cházet v práci
smysl a radost.

Praha – Už se vám někdy stalo, že jste chtěli zdražit, ale netroufli jste si? Nebo jste si do-
předu určili férovou cenu zakázky, ale tváří v tvář klientovi vás ji „něco“ přimělo snížit? Po-
dobnou zkušenost má většina lidí na volné noze. To „něco“, co vás zastaví, jsou zpravidla
tzv. money blocks, neboli finanční bloky.
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Praha – Až 66 % českých leaderů při-
pouští, že by digitalizace v jejich podniku
měla mít širší záběr a 84 % tuší, že v ho-
rizontu pěti let budou mít potíže s plněním
měnících se požadavků zákazníků. Ukázal
to průzkum společností Dell Technologies,
Intel a Vanson Bourne mezi středně velký-
mi až velkými firmami. Potřebu zavedení
digitálních řešení ukázala také proběhlá
krize způsobená pandemií koronaviru, kdy
se firmy musely rychle uzpůsobit omeze-
ným podmínkám.

Digitální transformace či digitalizace je zavá-
dění moderních technologií v jednotlivých
částech firmy za účelem větší efektivity, fle-
xibility a lepšího přehledu nad celkovým fun-
gováním podnikání. Součástmi digitální
transformace mohou být například moder-
ně postavené interní systémy k usnadnění
a urychlení komunikace mezi zaměstnanci,
digitálně automatizované firemní procesy,
nebo modernizované webové stránky strate-
gicky propojené s marketingovými a obchod-
ními aktivitami. 
Digitální přerod zahrnuje různé aspekty. „Di-
gitalizaci si můžeme představit jako přechod
ze zastaralých způsobů práce k moderním
pracovním postupům takovým způsobem,
aby využité technologie pracovaly pro lidi, ne
proti nim. Účelem digitalizace je určitá úro-
veň automatizace, která by měla vést
k úspoře času, a tím větší spokojenosti
a efektivitě zaměstnanců i zákazníků. V ne-
poslední řadě přináší digitalizace lepší stra-
tegická rozhodnutí na základě analýzy vnitro-
podnikových a obchodních dat,“ popisuje Da-
niel Blažek, Managing director digitální

agentury Bold Interactive. Digitální transfor-
mace by měla být ve výsledku kombinací
vhodně užitých technologií, správné strate-
gie a promyšleného designu.

Pozor na konkurenci
Současná rychle se měnící doba klade důraz
na efektivitu a adaptabilitu. I proto si majitelé
firem i jejich zaměstnanci začínají uvědomo-
vat, jak důležitá je modernizace práce a pří-
stupnost služeb a produktů zákazníkům. „Po-
kud firmy zaspí, čekají je nižší tržby i zisk
a nepodaří se jim rozšiřovat tržní podíl. Na-
víc kolem nich vyrůstá mladá konkurence,
která si s výzvami moderní doby poradila lé-
pe,“ vysvětluje Filip Štěpnička, Key Account
Manager digitální agentury Bold Interactive.
Přechod na moderní technologie je proces,
který se nevyplácí podceňovat. Pokud si totiž
zákazníci zvyknou na nadstandardní služby
konkurence, těžko je firma bude získávat
zpět. Rozhodně nejde o nutné zlo, ale na-
opak o příležitost k vybudování konkurenční
výhody. 

Co vše může 
digitální transformace přinést
Digitální transformace má dopad na takřka
celé fungování firmy. Při dobře zvládnuté
transformaci je možné dosáhnout následují-
cích cílů:
■ Vyšší výnosy a zisky – 75 % manažerů

považuje růst příjmů za největší přínos.
■ Nižší náklady – 40 % manažerů uvádí

snížení nákladů jako největší motivaci pro
modernizaci.

■ Vyšší zájem o firmu z pohledu HR –
kvalitní zaměstnanci upřednostňují moder-
ní společnosti.

■ Přehled nad podnikáním – nové nástroje
umožňují detailní sledování firmy v reál-
ném čase.

■ Rozhodování na základě dat – manažeři
i majitelé firem mají k dispozici zcela nové
informace, strategická rozhodnutí tak mo-
hou činit na základě tvrdých dat.

■ Spokojenost zaměstnanců – efektivní
a pohodlný provoz snižuje riziko odchodu
zaměstnanců a zvyšuje efektivitu práce.

■ Připravenost na legislativní změny –
nové zákonné povinnosti vytvářejí firmám
bez digitální podpory podstatné překážky
(například GDPR).

Na co si dát pozor
Výzev, které je třeba překonat, je u digitální
transformace hned několik. Je třeba si ze-
jména uvědomit, že jde o časově náročný
proces. Pro hladký průběh je třeba počítat
s plánem na minimálně 6 až 12 měsíců. „Lá-
kavá může být představa digitální transfor-
mace svépomocí, ve většině případů je však
lepší se obrátit na odborníka a počítat tak
s počáteční investicí. Investice do zkušeného
partnera se rychle vrací provozními úspora-
mi a rychlejším rozvojem podnikání. Spolu-
práce šetří firmě čas i náklady při chybách,
které mohou nastat při realizaci svépomocí,“
říká Daniel Blažek, Managing director digitál-
ní agentury Bold Interactive. V neposlední
řadě je potřeba počítat také s nutností ško-
lení a vzdělávání zaměstnanců, kteří si na
nový systém mohou obtížněji zvykat.

Zdroje:
www.bold-interactive.com/proc-bold

www.delltechnologies.com/cs-cz/
perspectives/digital-transformation-index.htm

Bold Interactive: 

DIGITALIZACE 
JE DNES TÉMĚŘ NUTNOSTÍ

Kresba Pixabay
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Obuv provází člověka od prvních kroků po ce-
lý život. U většiny lidí může odrážet společen-
ské postavení, dokazovat vkus, vypovídat
o životním stylu a může také prozradit i sa-
motný věk nositele. Obuv je normou defino-
vána jako „výrobek chránící a pokrývající no-
hy, jehož součástí je podešev“. Nejdůležitěj-
ším úkolem obuvi je však poskytnout ochra-
nu před různými nepříznivými vlivy vnějšího
prostředí jako je zranění, nečistota či chlad
a zároveň podporovat základní fyziologické
funkce – stání, chůzi a běh. V dnešní době
se dá říci, že z prvotní ochranné role se po-
malu stala obuv i dalším prostředkem k za-
řazení do určité společenské skupiny.
Důležité je zaměřit se na účelovost obuvi,
protože každý druh obuvi má své specifické
požadavky, ve kterých se zásadně liší. Těmito
požadavky může být rozdílný materiál, tech-
nologie výroby, design atd. 
Obuv, jak již bylo uvedeno, je tedy výrobek ur-
čený pro ochranu nohou. Měla by být lehká,
pohodlná, ohebná a musí splňovat zdravotní
požadavky, odpovídat danému účelu a splňo-
vat také estetická kritéria. 

Výroba obuvi je činností velmi složitou a růz-
norodou, je ovlivněna značným druhovým 
a vzorovým rozsahem, od obuvi převážně
módní, přes běžné druhy, až po speciální jed-
noúčelovou obuv. Je tedy přirozené, že
i technologické procesy uplatňované v jed-

notlivých fázích výroby jsou rozdílné. Důleži-
tým faktorem rovněž je, zda bude obuv vyrá-
běna jednotlivě – na zakázku, nebo sériově.

Požadavky na zdravotně 
nezávadnou obuv
Vzhledem ke skutečnosti, že v obuvi trávíme
až dvě třetiny dne, je kvalitní a zdravotně ne-
závadná obuv velice důležitá. Správná obuv
by měla umožnit udržení nohy v její přiroze-
nosti bez následků deformace. Rozpoznání
takové obuvi však mnohdy není vůbec jedno-
duché. U běžného zákazníka se neočekává
znalost odborných rad, kterými by se měl při
nákupu obuvi řídit. Proto většina spotřebite-
lů považuje za zásadní vlastní zkušenosti, re-
cenze ostatních nebo rady od prodejců. In-
formace od prodejců bohužel v mnoha přípa-
dech nemusí být adekvátní, protože zámě-
rem některých z nich je pouze jediné, a to
výrobek tedy obuv prodat.
Je velice důležité nosit správnou obuv, která
napomáhá a neomezuje fyziologické funkce
nohou. Aby byla vybrána taková obuv, která
vytváří pro nohy co nejpřirozenější prostředí
zabraňující jejich poškození, musí být respek-
tována určitá zdravotně hygienická pravidla.
Spoluprací lékařů a obuvnických techniků
vznikly minimální lékařské požadavky platné
pro obuv všech věkových kategorií téměř ve
všech zemích s vyspělým obuvnickým prů-
myslem. Co by tedy mělo být u zdravotně ne-
závadné obuvi zajištěno?
● Dostatečný prostor v obuvi, hlavně
v její prstové části – obuv určená k celo-
dennímu nošení pro děti i pro dospělé by
měla odpovídat přirozenému tvaru nohou
a mít dostatek prostoru ve špičce pro prs-
ty. Aby došlo k co nejmenším deformitám
nohou, je vhodné vybírat obuv s co nejrov-
nější vnitřní hranou obuvi, aby palec co nej-
méně tlačil na ostatní prsty. Při výběru obu-
vi je také vhodné nechat před prsty cca
1 cm dlouhý volný prostor, tzv. nadměrek,

Obuv provází člověka po celý život

ZÁSADY SPRÁVNÉHO
A ZDRAVÉHO OBOUVÁNÍ
Zlín – V minulém čísle časopisu Svět textilu & obuvi jsme se zabývali anatomií a fyziologií
nohy. Dnes se budeme věnovat zejména zásadám správné a zdravotně nezávadné kon-
strukce obuvi.

Dětská dobrovolně 
certifikovaná obuv
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který slouží volnému pohybu prstů a u dětí
jako rezerva růstu nohou. 
● Dokonalá ohebnost obuvi v oblasti prs-
tních kloubů – v místě ohybu nohy při chůzi
by měla být obuv co nejvíce ohebná. Pevná
a nepoddajná obuv snižuje pohodlí při chůzi
a zdravý vývoj nohou. Je zde zvýšené riziko
únavy a vzniku rozličných deformit nohou, ze-
jména kostních výrůstků na nártu. Samozřej-
mě flexibilitu ovlivňuje také druh vrchového
materiálu, střihové provedení, druh, tloušťka
a tuhost podešve. 
● Přiměřená výška podpatku – ideální výš-
ka podpatku by se měla řídit podle věku uži-
vatele a účelu obuvi. U dětské obuvi by měl
být podpatek co nejnižší maximálně 1 cm,
u pánské obuvi je to výška maximálně
2,5 cm a u dámské obuvi pro celodenní no-
šení je to maximálně 3–4 cm. S nadbyteč-
ným nošením špičaté obuvi na vysokých pod-
patcích vzniká mnoho onemocnění nohou,
např. mozoly, otlaky, kuří oka, kladívkové prs-
ty, propadání příčné klenby, vbočený palec
(hallux valgus) atd., ale také zkrácení Achillo-
vy šlachy, problémy s krevním zásobením no-
hou a bolesti zad. 
● Pevný a dostatečně dlouhý opatek –
dobrá fixace nohy v obuvi je velice důležitá.
Při chůzi by nemělo docházet k bočním pohy-
bům paty, a proto je žádoucí přiměřeně vyso-

ký a dlouhý vnitřní dílec v patní části svršku
obuvi, tzv. opatek. Tvar tohoto dílu obuvi mu-
sí kopírovat anatomický tvar paty, aby netla-
čil a nezpůsoboval otlaky a puchýře, zároveň
však nesmí z paty při chůzi klouzat. 
● Kolmé nebo mírně varosní postavení
patní části obuvi – zásadní postavení patní
části obuvi k podložce má být kolmé, nebo
jen mírně vybočené (tzv. varosní). Při tomto
postavení je zabezpečeno stejnoměrné na-
pětí svalů nohou, správně uspořádaná klen-
ba nohy a je zabráněno přetížení oblouků
klenby nohou.
● Anatomicky správně modelovaný svr-
šek obuvi – správná fixace nohy v obuvi je
zajištěna rovněž správným střihem svršku,
který drží nohu a brání jejímu posouvání
v obuvi. Snížení komfortu obutí a vznik nepří-
jemného tlaku na nohy může způsobit obuv
se spojovacími švy umístěnými na svršku
v oblasti palcového a malíkového kloubu, dá-
le různě zřasená podšívka, nezkosené okraje
dílců či nevhodně umístěné spony a ozdoby. 
● Zdravotně a hygienicky nezávadný ma-
teriál obuvi – pro komfort s příznivým mikro-
klimatem v obuvi jsou upřednostňovány pří-
rodní materiály, jako je textil a useň. Tyto ma-
teriály jsou měkké, prodyšné a přizpůsobují
se přirozenému tvaru nohy. Materiály jako je
koženka, plast či ostatní syntetické materiály
jsou neprodyšné, během nošení zachovávají
původní rozměry a nepřizpůsobují se přiroze-
ně noze. Protože se nohy obecně velmi potí,
měla by být každá obuv (zvláště pak obuv uza-
vřená) vybavena stélkou nebo vložkou z texti-
lu, usně či dalších materiálů, které mají doko-
nalou schopnost pohlcování vlhkosti. Velký
důraz je kladen také na hygienickou nezávad-
nost materiálů, ze kterých je obuv vyrobena.
Tyto materiály nesmí dráždit průměrně citli-
vou a nealergickou lidskou pokožku. Dnes
hrají důležitou roli i tzv. klimamembrány.
Membrány v obuvi fungují jako „jednosměrka“
vlhkosti. Jde o speciální vrstvu umístěnou
v podšívce a v podešvi obuvi, která odvádí pot
z chodidel skrze botu ven a zároveň zabraňu-
je průchodu vody z vnějšího prostředí do obu-
vi. Membrány jsou důležité hlavně u zimní či
sportovní obuvi. 

● Tlumicí vlastnosti obuvi – jako ochrana
před neustálými dopady obuvi a zároveň i no-
hy na tvrdé povrchy, ať už venku či uvnitř,
může být použita kvalitní podešev obuvi
s dobrými tlumícími vlastnostmi, pružné
vkládací vložky, podpatěnky či anatomicky
tvarované stélky z pružných materiálů, které
rozdělují zatížení na celou plochu nohy a po-
máhají tlumit nárazy při chůzi. 
● Přiměřená hmotnost obuvi – obuv by
měla být pokud možno co nejlehčí, a to
především obuv dětská. Bohužel v oblasti
pracovní obuvi se vyskytuje i dnes mnoho
stížností na neúměrnou hmotnost obuvi. Od-
borná literatura uvádí, že každé navýšení
obuvi o 100 g znamená, že naše nohy zved-
nou o jednu tunu více. Nicméně hmotnost
obuvi závisí také na její účelovosti – letní pá-
sková obuv může být velmi lehká, ale zimní
obuv, která musí nohu chránit před mra-
zem, sněhem a dalšími povětrnostními vlivy,
bude nepoměrně těžší.

Jaké existují druhy obuvi 
z hlediska její účelovosti
Obuv může být tříděna z různých hledisek na-
př. podle materiálu, který převládá na vrcho-
vých součástech obuvi, podle konstrukce,
podle způsobu výroby, podle výšky svršku,
podle střihu obuvi nebo podle skupin velikos-
tí. Nejčastěji se však používá třídění obuvi
podle její účelovosti.
● Vycházková obuv celoroční – je to obuv,
která je nošená venku. Převládá u ní život-
nost a pohodlnost před módností a lze ji no-
sit maximálně při teplotách do -5 °C. Kon-
strukce obuvi se přizpůsobuje různým klima-
tickým podmínkám. 
● Vycházková obuv letní – jde o lehkou
a vzdušnou obuv, která má střih zpravidla
otevřený. Spodková konstrukce je jednodu-
chá a svršek je často dírkovaný. 
● Vycházková obuv zimní – tato obuv je de-
finována jako obuv, kterou lze nosit v chlad-
ném prostředí při teplotách do -20 °C. Kon-
strukce, materiál i vnitřek obuvi musí mít
dobré tepelně izolační vlastnosti. Podešev
musí být odolná chladu i vlhku a měla by mít
protiskluzové vlastnosti. 

I lehká pracovní obuv může být komfortní



Svět textilu & obuvi

36

Zprávy

červenec – srpen 2020

● Domácí obuv – jednoduše konstruovaná
obuv lehké váhy určená pro nošení v míst-
nostech. Umožňuje snadné nazouvání a vy-
zouvání. 
● Rekreační obuv – lze ji rozdělit na obuv
sportovně-rekreační, což je taková obuv, kte-
rou je možno nosit ve volném čase při růz-
ných sportovních aktivitách a obuv rekreač-
ně-vycházkovou, kterou lze využít k vycház-
kám a pobytu v přírodě. Obuv je konstruová-
na dle konkrétního účelu použití. 
● Koupací obuv – obuv, chránící nohy při
koupání v přírodě. 
● Společenská obuv, módní obuv – obuv,
která je nošena při společenských příležitos-
tech, může mít módní provedení. Hlavním
znakem této obuvi je módnost, je to obuv,
která byla navržena a vyrobena pro krátko-
dobé nošení v nenáročných podmínkách.
Svršek obuvi je nejčastěji hladký, u dámské
obuvi bývá doplněn ozdobami. Podešev je
nízké hmotnosti, často je součástí vysoký
podpatek. 
● Obuv pro nejmenší děti – dětská obuv do
čísla velikosti 26 včetně (francouzský sy-
stém číslování, tj. pro délku nohy 165 mm),
jde tedy o obuv pro kojence a batolata. 
● Sériově vyráběná ortopedická obuv –
obuv, kterou lze přizpůsobit postižení nohy je-
dince a zároveň splňuje požadavky na zdra-
votnický prostředek. 
● Obuv zdravotní – je určena diabetikům,
uživatelům s cévním nebo plísňovým one-
mocněním nohou nebo uživatelům s lehčí-
mi ortopedickými vadami. Jde o obuv, kte-
rá je svým materiálem, konstrukcí, stři-
hem a rozměry schopna zabránit dalšímu
nežádoucímu vývoji deformit či ho alespoň
omezit. 
● Obuv pro profesionální použití – může-
me rozdělit na: 

- obuv pracovní – obuv s ochrannými
prvky, které chrání jednotlivce před po-
škozením zdraví při práci. Pracovní obuv
musí být testována přímo v pracovních
podmínkách – zjišťuje se např. odolnost
oděru, stálost podešve za nízkých teplot,
nenasákavost materiálů, odolnost vůči
palivům, minerálním olejům atd. 
- obuv bezpečnostní a ochranná – je
posuzována jako ochranná pomůcka –
zjišťuje se ochrana špičky nohy, ochrana
nohy před propíchnutím podešve hřebí-
kem, elektrické izolační vlastnosti atd.
Většinou jde o obuv s ochrannou špicí
bránící těžším či lehčím úrazům chodid-
la. 
- vodonepropustná obuv – obuv ze
speciálních materiálů, které zcela zame-
zují přístup vody do jejího vnitřku. 
- obuv odolná proti vodě – obuv, jejíž
materiál, konstrukce, případně jiná úpra-
va zabraňuje po určitou dobu pronikání
vody do jejího vnitřku. 

Vidíme tedy, že na každý účel používání by se
měla zvolit vhodná obuv, která svými kon-
strukčními parametry, způsobem výroby
a použitými materiály splňuje potřebnou
ochranu nohy. Není možné jeden typ nebo je-
den pár obuvi používat na veškeré aktivity
sportovní, volnočasové či vycházkové nebo
dokonce společenské.

Co dělá obuv komfortní
Komfort u obuvi je dosti problematické de-
finovat, kvantifikovat či hodnotit, jelikož vy-
chází často ze subjektivních pocitů uživate-
le. Existuje určitý rozpor mezi subjektivním
dojmem a objektivně stanovenými vlast-
nostmi obuvi. Jak již jsme uvedli, zdravotně
nezávadná obuv je taková, která umožňuje

udržet nohu v její přirozenosti bez následku
deformace. To znamená, že obuv musí za-
jistit optimální držení chodidla, fyziologické
funkce a přirozený odval nohy. Od komfort-
ní obuvi je potřeba očekávat více. Měla by
nejen zabránit vzniku deformit, ale chránit
nohu také před přetížením, napomáhat
udržovat stabilitu a podporovat pružnost
nohy v případě, kdy je to potřeba. Díky
vhodné flexibilitě v prstové oblasti je chůze
v takové obuvi přirozená a nepoškozuje no-
hu. Pomocí vhodné konstrukce „patní mi-
sky“ by měla být zase pata držena ve stabil-
ním postavení. 
Ideální obraz zdravotně nezávadné a kom-
fortní obuvi lze tedy definovat v několika slo-
vech, avšak její výroba a realizace není lehký
úkol. Komfortní obuv by tedy měla umožňo-
vat zdravou, přirozenou a bezbolestnou chů-
zi, při které je podpořena plná funkčnost no-
hy a neprojevují se negativní pocity. To je za-
loženo zejména na parametrech obuvi, jako
jsou dostatečná délka obuvi a nadměrek, do-
statečná šířka obuvi, správné držení paty
obuví, nízká hmotnost obuvi, měkký svršek
a malý vliv na přirozený pohyb nohy. Kom-
fortní obuv by dále měla být vyrobena
z osvědčených a zdravotně nezávadných ma-
teriálů a zajišťovat i optimální teplotně vlh-
kostní komfort. Samozřejmostí je, že obuv
musí být kvalitní a plnit požadavky platných
norem na správnou konstrukci. 
Z průzkumu, který Česká obuvnická a kože-
dělná asociace (ČOKA) realizovala mezi spo-
třebiteli, jednoznačně vyplynulo, že čeští zá-
kazníci chtějí nosit kvalitní obuv a dali by
v 80% případů přednost garantovanému ná-
kupu „kvalitní a komfortní obuvi“. Zákazníci
nejčastěji očekávají, že tuto obuv naleznou
v klasických kamenných maloobchodech
s obuví (97%).
Aby spotřebitel poznal, že je obuv kvalitní
a komfortní, že nepoškozuje nohu a že splňu-
je všechny stanovené požadavky, zavedla Če-
ská obuvnická a kožedělná asociace systém
nadstandardního hodnocení obuvi pro do-
spělou populaci. Firmy dnes mají možnost
nechat si obuv hodnotit a dobrovolně certifi-
kovat na značku „Komfortní obuv“. Značka je
zapsaná jako ochranná známka u Úřadu prů-
myslového vlastnictví v Praze a při prodeji
koncovým spotřebitelům pak může být certi-
fikovaná obuv touto ochrannou známkou
označena.
V příštím čísle časopisu Svět textilu & obuvi
se budeme věnovat radám jak nakupovat
obuv, odbornému poradenství prodejního
personálu a výběru obuvi pro těhotné ženy.

PhDr. Vlasta Mayerová, Česká obuvnická
a kožedělná asociace

Ilustrační fotografie: archiv ČOKA

Použitá literatura:
ČSN 79 5600 Obuv – Požadavky a metody

zkoušení, 2008 
Zdravá chůze po celý život, Larsen, 2005 

Požadavky na kvalitu, bezpečnost
a zdravotní nezávadnost obuvi, Pašiaková,

Samsonek, & Dostálová, 2017
Kvalita obuvi v kontextu značky kvality

Komfortní obuv, Hálová, 2018
Interní materiály ČOKA

Komfortní dámská a pánská letní vycházková obuv
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Brno – CONFYE (Confección y Empleo) je sdružením strategických
partnerství, které sdružuje průmyslové asociace, střediska odbor-
ného vzdělávání a přípravy a certifikační orgány v České republi-
ce, Španělsku a Portugalsku. Projekt se zaměřuje na odvětví vý-
roby textilu a oděvů.

Náš tým má zkušenosti z předchozích projektů určených pro odborné
vzdělávání. Výsledkem projektu CONFYE je e-learningový kurz o podni-
kání a budování značky, který pomáhá studentům odborného vzdělá-
vání v různých zemích ukázat své schopnosti a dovednosti společnos-
tem v svém oboru a posílit jejich možnosti získat zaměstnání nebo na-
startovat své vlastní podnikání.
Cílem kurzu v oblasti kariérového poradenství a podnikání je podpora
schopností studentů odborného vzdělávání prezentovat svoje doved-
nosti firmám v tomto odvětví k posílení jejich šancí na získání zaměst-
nání nebo vytvoření vlastního podnikání. Současně kurz poskytuje uči-
telům a studentům užitečné doplňkové vzdělávací zdroje a podpořit
rozvoj mladých lidí při budování jejich kariéry.
Kurz se skládá ze tří kapitol. Každá kapitola obsahuje tematická videa,
doplňkové materiály a možnost ověření si nabytých znalostí pomocí
krátkých testů.

Kapitola č. 1: 
Jak na životopis a příprava na pracovní pohovor
Kurz obsahuje instruktážní videa o tom, jak si připravit životopis podle
typu práce, kterou chcete dělat. Na co si dát pozor pro úspěšné
zvládnutí pracovní pohovoru. Tuto kapitolu připravili zkušení lektoři
z Portugalska ze školícího centra MODATEX.

Kapitola č. 2: Jak budovat vlastní značku
Tato kapitola se zabývá otázkami týkající se osobní brandingu, co to
vlastně je, jak budovat vlastní značku, co udělat, aby Vás firmy našly
a kontaktovaly. Tuto část připravil tým školitelů ze Španělska, z odbor-
né střední školy v Madridu.

Kapitola č. 3: Jak nastartovat business
Uvažujete o založení vlastní firmy? Poslechněte si rozhovory s úspěš-
nými českými podnikateli, které Vám pomohou udělat první krok. Do-
zvíte se, jaká základní pravidla je dobré na začátku podnikání dodržet,

jak si vybrat cílovou skupinu svých zákazníků, jestli je potřeba mít velký
business plán nebo stačí nadšení a víra v sebe. Potřebuješ hodně
strojů a počítačové vybavení pro zařízení šicí dílny nebo je důležitější
znát správné postupy ze školy a chuť pracovat? Jednoduchá animace
(projects.v4p.cz/animace-osvc/index.html?lang=cz) vám také uká-
žou, co musíte udělat, abyste získal IČ. Tuto část měli na starosti češ-
tí partneři Textilní zkušební ústav, s.p., a Asociace textilního-oděvního
a kožedělného průmyslu.

Kurz CONFYE se všemi vzdělávacími videi a dal-
šími nástroji najdete pomocí tohoto kódu. Kurz
je zdarma, je potřeba se na platformu zaregi-
strovat. Je tam k dispozici také dotazník pro
zpětnou vazbu, budeme moc rádi za jakékoli
podněty a vaše názory.

Ing. Petra Dufková, Textilní zkušební ústav, s.p., www.tzu.cz
Mgr. Jiří Česal, Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR

CONFYE

E-LEARNINGOVÝ KURZ
O PODNIKÁNÍ

inzerce

5 rad, jak být úspěšný v podnikání
1. Buď skromný
2. Nebuď líný a choď do práce každý den
3. Respektuj své zaměstnance, ale buď striktní, pokud je třeba
4. Vždy hrej fér
5. Všechny strany musí z obchodu profitovat
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Praha – Česká obchodní inspekce (ČOI)
dlouhodobě monitoruje dodržování zákona
o ochraně spotřebitele v oblasti interneto-
vého prodeje. V 1. čtvrtletí 2020 proved-
la 164 kontrol a porušení právních před-
pisů zjistila u 142. 

„Výsledky kontrolní akce potvrdily, že v ob-
lasti internetového prodeje dochází ne-
ustále k vysokému počtu porušování práv
spotřebitele. Stav za stejné období minulé-
ho roku se v podstatě nezměnil. Nedostat-
ky dále přetrvávají zejména u poskytování
kompletních informací o výrobcích a služ-
bách. Prodávající se často uchylují i k neka-
lým obchodním praktikám,“ říká ředitel Če-
ské obchodní inspekce Mojmír Bezecný.
Česká obchodní inspekce uskutečnila v ob-
dobí od 2. ledna do 31. března tohoto ro-
ku 164 kontrol, které byly zaměřené na
dodržování právních předpisů, především
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spo-
třebitele, v internetových obchodech.
Celkem v této oblasti zjistila 278 případů
porušení tohoto zákona. Provozovatelé e-
shopů nejčastěji neinformují spotřebitele
o subjektu mimosoudního řešení spotře-
bitelských sporů nebo neposkytují infor-
mace související s uplatněním práva re-
klamace. I nadále obchodníci používají
i nekalé obchodní praktiky, jelikož často
přetrvávají nedostatky u poskytování kom-
pletních informací o prodávaných výrob-
cích a službách. 
Kontrolní výsledky, i přes zjištěné procento
porušení právních předpisů (86,6 %), ne-
lze považovat za skutečný odraz stavu
elektronického obchodování v ČR. Kontroly
jsou i nadále prováděny po předchozím
monitoringu, kdy jsou vybíráni prodejci
s možným problémovým sortimentem. Jde
např. o prodej hraček, prodej výrobků,
u kterých je podezření z porušení někte-
rých práv duševního vlastnictví, prodej tex-
tilních výrobků s podezřením na cizojazyčný
popis údajů o materiálovém složení aj. 
Součástí kontrol bylo i ověřování dodržová-
ní dalších právních předpisů. Z celkového
počtu kontrol bylo zjištěno porušení práv-
ních předpisů ve 142 případech (86,6 %).

Zjištěné nedostatky
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotře-
bitele byl porušen nejčastěji, a to celkem ve
278 případech. Konkrétně šlo o porušení
ustanovení:

■ v 69 případech prodávající porušil povin-
nost informovat spotřebitele o rozsahu,
podmínkách a způsobu uplatnění práva
z vadného plnění (reklamace), společně
s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit
(§ 13)

■ v 65 případech bylo zjištěno klamavé koná-
ní prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu
poskytování nepravdivých informací či infor-
mací uvádějících ho v omyl o výrobku, službě,
ceně, servisu, o prodávajícím, o právech
spotřebitele (§ 4 odst. 4 v návaznosti na
§ 5 odst. 1)

■ v 64 případech prodávající neinformoval
žádným způsobem spotřebitele o subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských spo-
rů – ADR (§ 14 odst. 1)

■ ve 38 případech bylo zjištěno klamavé opo-
menutí, neboť prodávající či poskytovatel služ-
by opomenul spotřebiteli poskytnout podstat-
né informace o výrobku či službě, popř. infor-
mace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejed-
noznačným či nesrozumitelným způsobem
(§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)

■ v 15 případech obchodník porušil ustano-
vení, které upravuje postup při uplatnění
a řešení reklamací, zejména prodávajícímu
ukládá povinnost přijmout reklamaci a vysta-
vit o tom písemné potvrzení a dále povinnost
o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stano-
vené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)

Porušení dalších ustanovení zákona
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
bylo zjištěno v menším počtu. V devíti přípa-
dech bylo zjištěno porušení nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady č. 1007/2011
o názvech textilních vláken a souvisejícím
označování materiálového složení textilních
výrobků. V dalších 25 případech bylo proká-
záno porušení ostatních obecně závazných
právních předpisů, které jsou předmětem
dozoru České obchodní inspekce. 

Uložená opatření 
ČOI na základě zjištěných porušení právních
předpisů v 1. čtvrtletí uložila pravomocně 162
pokut v celkové hodnotě 1 603 500 Kč.

Česká obchodní inspekce

ČÁST INTERNETOVÝCH PRODEJCŮ 
STÁLE UŽÍVÁ NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY

České Budějovice – Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny uskutečnila
v minulých dnech v kamenné provozovně v centru Písku mimořádnou kontrolní akci za-
měřenou na nabízení a prodej padělků zboží.

Zde zajistila 323 kusů padělků v hodnotě originálů 763 320 Kč. „Výsledky kontroly ukazují,
že problematika nabízení a prodeje padělků se netýká jen příhraničních tržnic, ale i kamen-
ných provozoven v centrech měst,“ uvedla ředitelka inspektorátu pro Jihočeský kraj a Vyso-
činu Martina Střihavková.

Česká obchodní inspekce

PADĚLKY V KAMENNÉ
PRODEJNĚ V PÍSKU

počet kontroly 
inspektorát kontrol se zjištěním zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha 5 4 80,0
Jihočeský a Vysočina 22 21 95,5
Plzeňský a Karlovarský 12 11 91,7
Ústecký a Liberecký 17 12 70,6
Královéhradecký a Pardubický 25 22 88,0
Jihomoravský a Zlínský 34 27 79,4
Olomoucký a Moravskoslezský 49 45 91,8
celkem 164 142 86,6
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Praha – Pokud paříte k těm, které v Pra-
ze máloco překvapí, ale přitom stále hle-
dáte nová a inspirativní místa, určitě
navštivte nově otevřený prostor Stars
Lovers & Friends na pražském Alberto-
vě. Za originálním projektem stojí Janina
Šlemínová, která je už téměř 20 let spo-
jovaná s mnoha úspěšnými společenský-
mi, módními, charitativními a byznysový-
mi akcemi organizovanými v České re-
publice i v zahraničí. 

Právě snahu o spojení všech jmenovaných
prvků promítla do vytvoření jedinečného kon-
ceptu, jaký v Praze zatím chyběl. Je určený
pro prezentaci módy, umění, byznys i zába-
vu, prostě pro lidi, inspirativní osobnosti, je-
jich myšlenky, sny a emoce.
Při vstupu do stylových prostor Stars Lovers
& Friends se nenechte zmýlit. I když vás na
první pohled upoutají designové kousky oble-
čení například z dílen módních návrhářek He-
len Mertlové, Mirky Talavaškové, herečky
Vlastiny Svátkové anebo exkluzivní niche ka-
belky Bonclé od Petry Šafářové, tento pro-
stor daleko přesahuje hranice módy a desig-
nu, které jsou pro Janinu Šlemínovou doslo-
va srdcovou záležitostí. Její vytříbený smysl
pro estetiku, detail i funkční design přetvořil
tento prostor na „útočiště“ pro každého, kdo
hledá zajímavé místo pro organizaci akcí či
prezentací.

Kapacita až 120 hostů
„Tento prostor a jeho atmosféra přirozeně
navazuje na mé dlouhodobé aktivity spojené
s event managementem a také srdcovým
projektem Fashion Stars Night, který letos

v březnu oslavil již 15. výročí. Nicméně
jsme velmi otevření dalším nápadům a zají-
mavým kreativním osobnostem, které hle-
dají prostor pro realizaci či zviditelnění. Bez
toho, aby je limitovalo cokoli méně dosaži-
telného, jako jsou hvězdy,“ říká s úsměvem
majitelka tohoto konceptu Janina Šlemíno-
vá, kterou od realizace jejího snu o multi-
funkčním prostoru pro setkávání různého
typu neodradila ani pandemie covid-19. Na-
opak, právě nečekaně získaný „čas navíc“
v době karantény jí umožnil dotáhnout svou
další vizi do reality. Dvojpodlažní prostor
s kapacitou až 120 hostů a vlastní skrytou
zahrádkou je maximálně variabilní a zároveň
disponuje nespornou atmosférou a charis-
matem. „Je vhodný pro organizaci byznyso-
vých setkání, menších společenských a pre-
zentačních akcí, komorních módních přehlí-
dek, tiskových konferencí i soukromých
oslav. I proto že se event managementu vě-

nuji poměrně dlouhou dobu, mohu potvrdit,
že nabízí kombinaci možností, jaké se v šir-
ším centru Prahy hledají jen těžko,“ dodává
Janina Šlemínová.

Otevřeno pro všechny
Prostory Stars Lovers & Friends jsou ote-
vřené pro všechny, kteří hledají originální
místo pro realizaci vlastních kreativních ná-
padů, setkávání či prostě inspiraci pro svůj
šatník či interiér z dílny českých a sloven-
ských designérů. Na budoucí úspěchy origi-
nálního projektu si přišly během nedávného
slavnostního otevření připít i známé tváře ja-
ko Barbora Mottlová, Vlastina Svátková ne-
bo Kateřina Kaira Hrachovcová a rozhodně
není vyloučené, že při své návštěvě Stars Lo-
vers & Friends na některou z mnoha inspira-
tivních osobností narazíte i vy.
Stars Lovers & Friends najdete na adrese
Na Slupi 17, Praha-Albertov.

Praha – Patrick Poppet, česká značka prémiových poppetek (ka-
belek) a doplňků, představuje limitovanou edici ručně splétaných
poppetek ve svěžích letních barvách. Každá je naprostý originál,
od něhož vznikl pouze jeden kus. 

Summer Edition upoutá klopou z hladké kůže v okrově žluté a fuchsiové
barvě. Splétaná těla poppetek zhotovily ručně řemeslnice v mexické
Oaxace. Z každého prodaného kusu proto putuje sto korun nadaci En
Vía, která podporuje v podnikání a seberealizaci právě ženy z této oblasti.
Summer Edition sestává z celkem patnácti modelů. Každý z nich byl vy-
hotoven v jiné barevné kombinaci, což z každého kusu činí unikát, který
nebude mít nikdo jiný. Tělo poppetek nazvaných jednoduše Summer je
přitom alfou a omegou. Speciálně pro značku Patrick Poppet ho vytvořily
řemeslnice v Mexiku. Vzniklo tradiční ruční metodou vyplétání plastových
pásků do na míru navržené dřevěné šablony. Lucie Kalousová, designér-
ka značky, touto letní edicí navazuje na úspěch splétané zlato-černé pop-
petky Patricie z předchozí kolekce Black Diamond Collection. „Zákaznice
si splétanou poppetku velmi oblíbily pro její praktičnost, originální design
a lehkost. Některé si však přály i barevné provedení. Jejich přání jsem
proto vyslyšela a navrhla několik barevných modelů, jejichž vzhled
umocňuje klopa z hlazenice v okrově žluté a fuchsiové barvě. Za mě
jsou to úžasné letní odstíny, které dokonale doladí i ten nejobyčejnější
outfit. Každý kus je navíc naprostý originál, takže se nestane, že potká-
te někoho se stejnou poppetkou,“ vysvětluje Lucie Kalousová.

Místo, kde jediným „limitem“ jsou hvězdy

STARS LOVERS & FRIENDS

Značka Patrick Poppet

LIMITOVANÁ EDICE RUČNĚ SPLÉTANÝCH POPPETEK
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Praha – Společnost ManpowerGroup Če-
ská republika zveřejnila začátkem léta vý-
sledky průzkumu „ManpowerGroup Index
trhu práce“ pro třetí čtvrtletí roku 2020.
V rámci průzkumu ManpowerGroup Index
trhu práce pro třetí čtvrtletí 2020 byla
všem účastníkům vybraného reprezenta-
tivního vzorku 556 zaměstnavatelů v ČR
položena otázka: „Jak očekáváte, že se
změní celkový počet zaměstnanců ve vaší
společnosti v následujícím čtvrtletí do
konce září 2020 v porovnání s aktuálním
čtvrtletím?“

ManpowerGroup má pro Českou republiku
k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jeli-
kož průzkum v ČR se provádí již více než pět
let), která eliminují dopad sezonních výkyvů
v datech týkajících se náborových aktivit. Ti-
sková zpráva uvádí všechna data sezonně
neočištěná. 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
třetí čtvrtletí 2020 negativní náborové akti-
vity. 10 % zaměstnavatelů očekává nárůst
počtu pracovních sil, 14 % předpovídá sní-
žení počtu pracovních sil a 68 % zaměstna-
vatelů nepředpokládá žádné změny. Na zá-

kladě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu
práce pro Českou republiku pro třetí
čtvrtletí 2020 hodnotu -4 %. Po sezonním
očištění je Čistý index trhu práce -8% a jde
o nejnižší hodnotu v historii průzkumu v ČR
od roku 2008. 
„V důsledku epidemie se ekonomika na tři
měsíce zmrazila. Začalo sice docházet
k propouštění, což se projevilo na mírném
nárůstu zaměstnanosti, ale většina firem
spíše vyčkávala s využitím státních progra-
mů na zachování zaměstnanosti. Nyní se te-
prve ukáže, v jakém stavu budou jejich trhy
výrobků a služeb po skončení nouzového sta-
vu. Na trhu práce nyní začne docházet k vel-
kým přesunům mezi firmami a jednotlivými
sektory, a to se týká stálých zaměstnanců,
freelancerů, agenturních zaměstnanců a ci-
zinců. Část firem nabírá nové zaměstnance,
aby nahradila zahraniční zdroje pracovníků.
Některé firmy nenajdou v ČR za zahraniční
specialisty, řemeslníky, techniky a mechaniky
náhradu a musí posouvat dodací lhůty svých
výrobků a služeb, jako se děje například ve
stavebnictví. Jak ale ukazuje výhled Manpo-
werGroup index trhu práce, většina zaměst-
navatelů je spíše pesimistická, co se týká na-
bírání nových zaměstnanců.“ řekla Jaroslava

Rezlerová, generální ředitelka Manpower-
Group Česká a Slovenská republika.

Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategori-
ích podle velikosti podniku očekávají snižová-
ní počtu pracovních sil. Zaměstnavatelé ma-
lých společností a mikropodniků hlásí nej-
slabší náborové plány s Čistým indexem trhu
práce -5 %. Střední podniky vykazují Čistý in-
dex trhu práce -3 % a zaměstnavatelé ve
velkých podnicích hlásí Index -2 %.

Porovnání dle odvětví 
Zaměstnavatelé v pěti ze sedmi odvětví plánují
v příštím čtvrtletí snižovat počty zaměstnan-
ců. Nejslabší náborové plány hlásí odvětví
Ubytování a stravování s pesimistickým Čis-
tým indexem trhu práce -19 % (10 % nabírá
a 29 % propouští). Slabé náborové aktivity dá-
le hlásí Finance, pojištění, nemovitosti a další
služby podnikům s Indexem -8 % a Zpracova-
telský průmysl s Indexem 6 %. Index v odvětví
Ostatní služby má hodnotu Indexu -5 %. Utlu-
mené náborové aktivity hlásí odvětví Velkoob-
chod a maloobchod -2 % a Stavebnictví 0 %.
Zaměstnavatelé v odvětví Ostatní výroba hlásí
jediný plusový Index +3 %. 

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve dvou ze tří regionů oče-
kávají v příštím čtvrtletí pokles počtu pracov-
ních sil. Nejpesimističtější je region Praha
s Indexem -15 %. Stagnující trh práce oče-
kávají zaměstnavatelé v Čechách s Indexem
-2 %. Morava hlásí Čistý index trhu práce
+3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím
všechny tři regiony hlásí zhoršení náborové-
ho prostředí. Největší propad vykazuje Pra-
ha o 22 procentních bodů. Index v Čechách
oslabil o 5 procentních bodů a na Moravě
o 3 procentní body.

Globální pohled
Výsledky průzkumu pro třetí čtvrtletí 2020
ukazují, že zaměstnavatelé ve 35 ze 43 zemí
a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí sni-
žovat počet pracovních sil, aktivní náborové
prostředí očekávají zaměstnavatelé v sedmi
zemích a stagnující trh práce v jedné. V po-
rovnání s předchozím čtvrtletím náborové ak-
tivity pro třetí čtvrtletí oslabily ve 42 ze 43 ze-
mí a oblastí a v jedné zůstaly beze změny. Ve
srovnání se stejným obdobím předchozího ro-
ku jsou náborové plány slabší ve všech 43 ze-
mích a oblastech. Nejsilnější trh práce očeká-
vají zaměstnavatelé v Japonsku, Indii, Číně,
Spojených státech a na Tchajwanu, zatímco
nejslabší náborové aktivity hlásí Singapur,
Kostarika, Kolumbie, Peru a Jižní Afrika.

Další výsledky průzkumu 
ManpowerGroup Index trhu práce 

budou zveřejněny 8. září 2020.

ManpowerGroup Index trhu práce pro 3. Q 2020

VELKÉ PŘESUNY 
NA TRHU PRÁCE
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Jestliže společnost musela uzavřít provozov-
nou, a to ať už v důsledku usnesení vlády,
které nabylo účinnosti 14. března 2020,
a uložilo povinnost uzavření prodejen a re-
staurací, s výjimkou prodejen potravin, léká-
ren, drogerií, čerpacích stanic a některých
dalších, nebo v důsledku nemožnosti pokra-
čovat ve výrobě, má zaměstnavatel několik
možností, jak optimalizovat náklady na své
zaměstnance.
V první řadě je nutné poznamenat, že za-
městnavatel má povinnost hradit zaměst-
nanci mzdu ve výši 100 %, i když není scho-
pen mu přidělovat práci. Zkrátit mzdu za-
městnanci automaticky nelze. Jednou z vari-
ant, jak si snížit náklady na zaměstnance je
například pokusit se s ním domluvit na nepla-
ceném volnu. Pozor, nařídit zaměstnanci ne-
placené volno však nelze. Zaměstnanec mu-
sí vždy s tímto opatřením souhlasit.
Jestliže zaměstnavatel nemůže zaměstnanci
přidělovat práci v rozsahu dle pracovní
smlouvy, nabízí zákoník práce možnost vydání
tzv. rozhodnutí o částečné nezaměstnanosti,
které vydá zaměstnavatel interním předpi-
sem. Toto rozhodnutí zaměstnavatele zna-
mená, že není schopen zaměstnancům práci
přidělovat v celém rozsahu podle pracovní

smlouvy (například 40 hodin měsíčně) a bude
tak zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu
kratším, nebo žádném. V takovém případě je
oprávněn zkrátit výplatu mzdy, ale maximálně
však na 60 % průměrného výdělku. Jestliže
u zaměstnavatele působí odborová organiza-
ce, je však rozhodnutí o krácení mzdy vždy
předmětem dohody mezi zaměstnavatelem
o odborovou organizací.
Rozhodne-li se zaměstnavatel zkrátit výdaje
na zaměstnance zcela, může se zaměst-
nancem ukončit pracovní poměr. Nej-
ideálnější řešení je samozřejmě oboustran-
ná dohoda. Pokud zaměstnanec s ukonče-
ním pracovního poměru nesouhlasí, může
mu zaměstnavatel udělit výpověď pro nad-
bytečnost, podle § 52 písm. c) zákoníku
práce. V takovém případě ale musí nejprve
vydat rozhodnutí o zrušení pracovní pozice
zaměstnance. Tato varianta nemusí být
ekonomicky výhodná z krátkodobého hledi-
ska, neboť pracovní poměr zaměstnance
skončí až po uplynutí dvouměsíční výpovědní
doby (začíná běžet až měsíc následující po
doručení výpovědi) a po tuto dobu zaměst-
nanci náleží 100% mzda. Při tomto druhu
výpovědi je rovněž zaměstnavatel povinen
zaměstnanci vyplatit odstupné v zákonné vý-

ši. Půjde-li o zaměstnance, který pro něj
pracoval méně než jeden rok, pak mu musí
vyplatit jednu měsíční mzdu, jestliže za-
městnanec pracoval déle než jeden rok
a měně než dva roky, má nárok na dvojná-
sobné odstupné a pokud pracovní poměr tr-
val více jak dva roky, náleží mu odstupné ve
výši trojnásobku mzdy.
Zaujala vás některá z možností snížení ná-
kladů na zaměstnance, ať už v podobě vy-
tvoření vnitřního předpisu za účelem vydání
Rozhodnutí o částečné nezaměstnanosti
nebo chcete vypracovat výpověď pro za-
městnance, obraťte se na nás, rádi vám si-
tuaci vyřešíme.

Advokát radí

JAK MINIMALIZOVAT
NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE
V DOBĚ KRIZE

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz.
Ten přináší nový produkt, který
umožní přístup k právníkovi kdykoliv
a odkudkoliv, navíc za zlomek
obvyklé ceny.
Dostupnyadvokat.cz je neustále
k dispozici svým klientům při řešení
právních problémů, sepsání smluv
a v dalších právních záležitostech. 

Praha – Současná situace spojená s pandemií covid-19 postila určitým způsobem všechny
občany. Zvlášť tvrdě pak dopadá na zaměstnavatele, jejichž provozy byly nařízením vlády
omezeny nebo dokonce zcela zavřeny (například restaurace, bary, ale i obchody s textilem
či módou). Jedním z největších ekonomických výdajů, které musí tito zaměstnavatelé vyna-
kládat, jsou náklady na zaměstnance. Jak náklady minimalizovat a jaké má zaměstnavatel
možnosti se dočtete v tomto článku.

Kresba Pixabay
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sf Zlín – V Technologickém inovač-
ním centru s.r.o. se uskutečnila
23. července 2020 módní přehlíd-
ka, kterou pořádala agentura 
Studio 365. Přehlídka se původně
měla uskutečnit už v měsíci dubnu
letošního roku, ale z důvodu vlád-
ních omezení, jakožto opatření
proti šíření koronaviru, musela 
být posunuta a její organizátoři se
rozhodli přesunout ji právě na 
červenec 2020. 

Na módní přehlídce představil svěží
dámské letní modely v krásných let-
ních barvách i trendy podzimu, mezi
kterými byly šaty a další kousky pod-
trhující ženskou krásu, e-shopu LeLa

Boutique. K vidění byly také oděvy
značky Sportalm Kitzbühel, která je
zastoupena firmou Mountain sport
ze Zlína. Mountain sport nabízí nejen
luxusní lyžařskou módu a sportovní
oblečení pro volný čas, ale také ele-
gantní módu. Svoji nabídku oděvů
prezentovala rovněž firma Benetton
Zlín, Sadová – fashion store, jenž
v krajském městě Zlín, kde má ka-
mennou prodejnu, zastupuje značku
United Colors of Benetton, Underco-
lors of Benetton a Sisley. Módní ko-
lekce doladily originální obruby Optiky
Fénix. V rámci módního večera se
prezentovaly také další firmy, které
představily novinky z oblasti krásy
a zdraví.

Módní přehlídka Studia 365

NAKONEC PŘECE JEN BYLA!

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V minulém vydání časopisu Svět textilu & obuvi mě zaujal článek o firmě Rolsit
s.r.o. z Bavor u Mikulova. Je to firma, která – hned jak to bylo nutné – začala
šít ochranné roušky proti koronaviru. Nabízela je obcím a úřadům v okrese,
její výrobky začali nosit dokonce i poslanci a úředníci Evropského parlamentu.
Je to velký úspěch malé české firmy. Jak ale píšete ve vašem článku, doma
nebývá nikdo prorokem. O výrobky firmy Rolsit nebyl totiž v tuzemsku zájem,
přestože roušky firma opakovaně nabízela ministerstvům zdravotnictví a ob-
chodu a průmyslu. Zato letadlo z Číny přišla osobně uvítat vládní delegace
v čele s premiérem Babišem. Chápu, že v letadle byly miliony roušek a že Rol-
sit nabízel „jen“ 100 000 výrobků. Ale podobných firem by se v České repub-
lice jistě našla spousta. Tím by se podpořil tuzemský textilní průmysl. Jen by
to ale byla práce navíc pro ministerské úředníky, kdyby museli obvolávat a ob-
jednávat u desítek firem. Takhle stačilo zavolat ty správné kamarády v Pekin-
gu, slíbit jim poslušnost a... roušky byly doma. František P., Praha

Seznam inzerentů v tomto čísle:
BVV (str. 2), ETKA (str. 6), Butterfly (str. 7), WICO B.G.M. (str. 8), 
Werso s.r.o. (str. 9),Tamaris (str. 13), Verchia (str. 21), P. H. KOSMOS
Krzysztof Kosmowski (str. 27), klastr Clutex (str. 30), TZÚ (str. 37), 
veletrh I.L.M. (str. 43).

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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