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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou další vydání od-
borného časopisu Svět textilu & obuvi. Také
tentokrát jsme pro vám připravili – alespoň
v to doufáme – zajímavé čtení z textilní,
oděvní a obuvnické branže. Tak například
hned na stranách 8–12 se dozvíte, jaké
jsou trendy dámského a pánského spodního
prádla pro podzim/zimu 2021/22, na
stranách 16–17 pak jaké jsou trendy pun-
čochového zboží. O pár stránek dál najdete
článek o novinkách v oboru kožená galante-
rie, resp. zdravotní obuvi. V tomto vydání
nechybějí ani naše pravidelné rubriky, jako
„Představujeme designéry,“ rozhovor s ma-
jitelkou obchodu, tentokrát z Klatov a také
se dozvíte, jaké tržby dosáhl tuzemský textil-
ní maloobchod v prvním pololetí letošního
roku. Již na tomto místě vám mohu sdělit,
že to nebude příjemné čtení... 

Za ústřední sdělení tohoto vydání ale osobně
považuji to, že se po roce (!) vrací na scénu
veletrh módy STYL a KABO v Brně. Ano, če-
kali jsme rok, než se situace jakžtakž vyjasni-
la a vláda nám „milostivě“ povolila konat vele-
trh. Uskuteční se ve dnech 21.–23. srpna
2021 v pavilonu P brněnského Výstaviště.
Své výrobky z textilu a kůže zde představí na
100 vystavovatelů s téměř 250 značkami,
tedy přibližně stejný počet, jako vloni v srp-
nu. Je přitom potěšitelné, že se mezi nimi
najdou jak pravidelní vystavovatelé, tak i zce-
la nové firmy a značky. A to i ze zahraničí!
Bližší podrobnosti se dočtete na straně 24
tohoto čísla. 
Doufám, že se tento veletrh opravdu usku-
teční a těším se na osobní setkání s našimi
čtenáři – obchodníky, výrobci i návrháři. Na
shledanou na STYLU a KABU.

Michal Korol,
šéfredaktor
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Praha – Výroční 60. Valná hromada Aso-
ciace textilního, oděvního a kožedělného
průmyslu (ATOK) se uskutečnila v pátek
25. června 2021 v Praze. Na pořadu mě-
la mj. i volbu nových orgánů. 

Členy Správního výboru ATOK se stali Ing.
Otakar Petráček, Jiří Grund ml., Ing. Stani-
slav Sedláček, RNDr. Pavel Malčík, Mgr. Mar-
tin Prachař, Ing. Robert Šimek, Ph.D. Členy
Dozorčí rady ATOK se stali Ing. Pavel Zezula,
Ing. Petr Bukovski, Ing. Zdeněk Věchet.Nový
správní výbor si ze svého středu, na volební

období tří let, zvolil nového prezidenta Ing.
Otakara Petráčka, předsedu představenstva
společnosti MILETA a.s. Ing. Petráček nahra-
dil Jiřího Grunda ml., který svoji funkci zastá-
val dvě volební období, a tak podle Stanov
ATOK již nemohl kandidovat.
Valná hromada se poprvé konala kombinova-
nou formou, přičemž vedle přímých účastní-
ků se jí mohli zúčastnit také členové vzdáleně
elektronickou formou. Valná hromada bě-
hem svého jednání rovněž schválila opětovný
vstup do Evropské oděvní a textilní konfede-
race EURATEX.

rhm Praha – Návštěvníky červencového
Pařížského týdnu módy, který je zaměřen
na exkluzivní Haute Couture kolekce,
ohromil návrat jednoho z nejuznávanějších
módních domů. Po více než půl století se
Balenciaga vrací mezi značky, kterým je
udělen prestižní status Haute couture.

Módní dům Balenciaga představil svou po-
slední Haute Couture kolekci v roce 1968.
Ve stejných šlépějích, pouze o 53 let později
kráčí gruzínský designér Demna Gvasalia,
který je kreativním ředitelem značky. Celá
přehlídka se konala v prostorách bývalého
salonu Cristobala Balenciagy a byla pone-
chána ve zcela strohé podobě tak, aby si
návštěvníci mohli všech 63 pompézních mo-
delů vychutnat bez jakéhokoliv rušení. Neob-
vyklé také bylo, že se celá módní show ode-
hrávala zcela bez hudby a veškerá pozornost
tak mohla být upřena na představovanou ko-
lekci. Bylo to poprvé, co do své Haute Cou-
ture kolekce značka začlenila také pánské
modely, a naopak přesně jak bývá zvykem,
nechyběly svatební róby, které byly předsta-
veny v samotném závěru celé show. 
Šlo o první Haute Couture kolekci designéra
Gvasalia. Tomu se perfektně podařilo sklou-
bit odkaz na jednoho z nejvíce ikonických ná-

vrhářů a zároveň do kolekce přinést svůj
vlastní styl, pro který jsou typické zejména
sportovnější siluety a jistá dávka ironie. Ce-
lou přehlídku zahájily minimalisticky střižené
černé vlněné obleky, které oblékli jak muži,
tak ženy. Kolekce se postupně vyvíjela a di-
váci se dočkali také extravagantních kombi-
nací černých denimových kalhot s umělec-
ky, až sochařsky řešenými bundami. V dru-
hé části show se do kolekce vrátila elegan-
ce v podobě večerních šatů a výrazných
maxi kabátů.
Vývoj bylo možné pozorovat také u barevnos-
ti. Ta v průběhu přehlídky postupovala od mi-
nimalisticky černé, kterou doplňovaly a stří-
daly odstíny šedé a modré. Postupně začaly
přibývat také decentní vzory a výrazně struk-
turované usně. V závěru show došlo k pře-
chodu k nápadnější barevné paletě. Pozor-
nost zaujaly odvážné, zářivé tóny v podobě
červené či fluorescentní růžové.

sf Praha – V outletovém centru Fashion
Arena Prague Outlet otevřela v polovině
června americká značka GAP svoji první če-
skou, a dokonce i středoevropskou outleto-
vou prodejnu. Součástí bohatého programu
byly i módní přehlídky kolekcí modelů urče-
né dětem i dospělým zákazníkům. Slavností
otevření moderovala Ivana Kulhánková. 

Prodejna GAP má rozlohu 480 m2. Jde tak
o jeden z pěti největších obchodů v outleto-
vém centru Fashion Arena Prague Outlet.
Jednoduché vybavení a obložení obchodu je
provedeno v tlumených barvách tak, aby ne-

chalo vyniknout pestrobarevnou módu a do-
plňky značky GAP. Značka GAP je určená jak
mužům a ženám, tak i dětem. Milovníci kvalit-
ní módy v jednotlivých kolekcích naleznou kom-
pletní škálu oblečení od trik a košil přes dám-
ské halenky a šaty, až po krátké kalhoty, miki-
ny a ikonický denimový sortiment. Zejména
dětské kolekce GapKids a babyGap jsou zalo-
ženy na veselosti a barevnosti, ale hrátky se
vzory, barvami i logem se prolínají také seg-
mentem určeným dospělým zákazníkům. Pů-
vod značky GAP sahá do San Francisca, kde
se vznikla před 52 lety. Za jejím zrodem stojí
manželé Donald a Doris Fisherovi. Společnost

si velmi rychle dokázala získat srdce nakupují-
cích a brzo se rozrostla do dalších zemí. Obli-
bu si získala především svým originálním sty-
lem, který v sobě kloubí městskou a sportovní
módu. Velký důraz přitom GAP klade na kvali-
tu a pohodlnost zvolených materiálů.

Asociace textilního-oděvního-kožedělného

průmyslu 

NOVÝ PREZIDENT

Americká značka GAP

PRVNÍ ČESKÁ PRODEJNA

Balenciaga

NÁVRAT MÓDNÍHO VELIKÁNA
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rhm Praha – Po dlouhém období plném
lockdownů začínají firmy sčítat škody. Po
skončení druhého kvartálního období, kdy
byl částečně obnoven prodej v kamenných
prodejnách jak v Čechách, tak v jiných za-
hraničních obchodech, vyhodnotil švédský
módní řetězec H&M své finanční výsledky.
A ty začínají v mnoha ohledech vypadat
velmi přívětivě.

Dle zprávy, kterou H&M pravidelně zveřejňu-
je, je patrné, že čistý prodej za druhé čtvrtle-
tí činil 46,5 milionu švédských korun, což je
o 75 % více v porovnání s druhým kvartál-
ním obdobím loňského roku. Hrubý zisk spo-
lečnosti dosáhl za druhé kvartální období 
25,049 milionů švédských korun. Růst mů-
žeme pozorovat také u ostatních portfoli-
ových značek, které spadají pod skupinu

H&M. U těch se za druhé čtvrtletí navýšily
tržby o 49 %. Společnost H&M si své silné
výsledky udržela zejména díky online prodeji
a pohodovému přizpůsobení se situaci spoje-
né s pandemií. Jak uvádí sama generální ře-
ditelka Helena Halmersson: „Díky kombinaci
velmi atraktivních kolekcí spolu s rychlou
adaptací a dalšími vylepšeními, je naše zota-
vení silné. Začátek třetího čtvrtletí ukazuje, že
si zatím vedeme dobře a blížíme se k úrovni,
na které jsme byli před vypuknutím pande-
mie. Zejména online růst a optimalizace ob-
chodů by do budoucna mohly přispět k dlou-
hodobému růstu společnosti.“
Velkou záchranou byl v době nejtvrdších pan-
demických opatření online prodej, který přilá-
kal mnoho zákazníků. Zaznamenal tak nárůst
až o 32 % v přepočtu na švédské koruny.
Společnost se tak chce i nadále zaměřovat

na online růst. Stejně tak se H&M plánuje vě-
novat vyhodnocování efektivity prodeje v jed-
notlivých kamenných obchodech a jejich ná-
sledné optimalizaci. To bude mít za následek
zavírání stávajících poboček, a naopak vstupu
na nové trh, například do Kambodži či Pana-
my. Po celkovém sečtení by mělo jít o čistý
pokles obchodů o zhruba 250. Vstup na nové
trhy se netýká pouze kamenných prodejen,
ale také spouštění oficiálních e-shopů. Napo-
sledy vstoupila společnost H&M na nový trh
v Kataru, a to prostřednictvím franšízy.

sf Příbor – Pandemická situace v červnu
konečně dovolila Studiu 365 uspořádat
dlouho plánovanou (a několikrát přesunu-
tou) módní přehlídku v prostorách Piaris-
tického kláštera a jeho zahradách. Tato
událost se uskutečnila ve spolupráci
s Městem Příbor při příležitosti celorepu-
blikové události Víkend otevřených zahrad.

Na módní přehlídce se prezentovaly obchody
Glamour italská móda Frýdek-Místek, Gla-
mour italská móda Rožnov pod Radhoštěm,
které nabízí modely zajímavých střihu a ve vý-
razných barvách, ideální pro denní nošení
v období letních měsíců. Stylovou letní módu,
kterou mají v nabídce svého sortimentu,
představily také Calzanatta.cz a Móda Lena
FM. Inspiraci pro oblast šatů na společen-
ské události jako jsou nejrůznější party a ve-
čírky přinesl svatební salon Dream Dress
z Kroměříže. Modelky na přehlídce vynesly
nejen dámskou módu, ale i letní brýlové ob-
ruby z Optiky Lenka z Nového Jičína, které

byly vhodně zakomponovány do jednotlivého
outfitu a tvořily žádoucí výrazný prvek každé-
ho z nich. 
Historie piaristické zahrady v Příboře spadá
do počátku 18. století. Poté, kdy piaristé

v roce 1700 dokončili stavbu kláštera, zača-
li s rozšiřováním areálu výkupem pozemků
pro budování zahrady. U piaristických zahrad
byla za prvořadou považována jejich estetic-
ká funkce. Bývaly pýchou každé piaristické
koleje. Hlavním posláním piaristů bylo jejich
působení v oblasti vzdělávání především chu-
dého lidu. Část výuky přenášeli do svých za-
hrad, aby se žáci naučili spojovat teoretické
vědomosti s praktickými schopnostmi. 
V II. po. 19. století, po odchodu piaristů, byly
zahrady využívány až do roku 1938 studenty
učitelského ústavu a v II. pol. minulého stole-
tí sloužily žákům odborného učiliště Tatry,
n.p. V minulých letech jejich část využívalo
Muzeum Novojičínska, p. o. k pořádání akcí
pro veřejnost. 
Nyní zahrady, po rekonstrukci, slouží k rela-
xaci, klidnému trávení volného času lidí
všech generací, pořádání komorních hudeb-
ních koncertů a společenských setkání. Toto
romantické prostředí je vhodné také k pořá-
dání svatebních obřadů.

H&M

SVÍTÁ NA LEPŠÍ ČASY?

Studio 365

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA V KLÁŠTEŘE
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sf Praha – Maloobchodní síť prodejen
HalfPrice, která spadá do polské skupiny
CCC, vstupuje na český trh. Svoji první
prodejnu otevře koncem září 2021
v pražské Galerii Harfa ve čtvrti Vysočany
a nabídne širokou škálu produktů od zná-
mých značek za atraktivní ceny.

Řetězec patří mezi prodejny s off-price kon-
ceptem, v nabídce prodejny budou oděvy,
obuv, doplňky, kosmetika, hračky, ale i bytové
doplňky. Síť nedávno vstoupila na polský trh,
míří do Rakouska a Maďarska. „Česká repub-
lika je pro nás velmi důležitým trhem, kde pů-
sobíme již 17 let,“ uvedl předseda dozorčí ra-
dy společnosti HalfPrice Dariusz Milek. 

HalfPrice své působení odstartovala na za-
čátku května v Polsku, za jeden a půl měsíce
tam skupina CCC otevřela 13 prodejen, do

kterých zavítalo na půl milionu zákazníků.
Společnost chce do konce letošního roku mít
v Evropě v provozu 65 obchodů pod značkou
HalfPrice. „Naše dosavadní zkušenosti uka-
zují, že HalfPrice je zajímavý moderní koncept
za nízkou cenu, který obohacuje nabídku ná-
kupních center a přitahuje davy nových spo-
třebitelů,“ říká Adam Holewa, předseda
představenstva HalfPrice. 
CCC je největší maloobchodní společností
s obuví ve střední Evropě a jedním z největ-
ších výrobců obuvi v Evropě. Působí ve 
29 zemích. Skupina své aktivity v Česku
úspěšně realizuje od roku 2004. V součas-
né době existuje 89 obchodů působících
pod značkou CCC.

Kolekce představená na módní přehlídce za-
hrnovala modely na běžné denní nošení, mo-
dely vhodné pro slavnostní události, ale i vel-
mi elegantní róby a třešničkou na dortu bylo
vyvrcholení módní přehlídky v podobě vynese-
ní svatebních šatů modelkou Anetou Vigne-
rovou. Celkově 12 modelek vyneslo nádher-
ných 48 modelů. Nejvíce zastoupeným ma-

teriálem, z něhož jsou modely vytvořeny, je
hedvábí. 
Natali Ruden pojala svoji módní přehlídku, již
se měla původně odehrávat v komornějším
duchu, velkolepěji a jako oslavu návratu do
normálního života, na nějž jsme byli zvyklí
před ochromením pandemií koronaviru.
Událost navštívilo okolo 150 hostů.

Popularita britské
návrhářky stoupla
především v do-
bě, kdy pracovala
jako kreativní ře-
ditelka pro fran-
couzský módní

dům Céline. Během necelé dekády zvládla tu-
to módní značku přetvořit natolik, že se stala

jednou z nejvyhledávanějších značek minulého
desetiletí. Céline opustila před necelými čtyř-
mi lety, jelikož se chtěla zaměřit více na sebe.
Nově vznikající značka, která ponese jméno
návrhářky, bude nabízet jak kolekce oděvů
a doplňků, které jsou postaveny na výjimečné
kvalitě a designu. Zatím není jisté, jestli se bu-
de věnovat pouze dámské módě nebo se vydá
také cestou unisexových a pánských kousků.

Více informací by mělo být zveřejněno v lednu
nadcházejícího roku. Jak sama Phoebe Philo
prohlásila, nemůže se dočkat až bude opět
v kontaktu se svým zákazníky, kterým bude
moc nabídnout kolekce, kde bude moci být ne-
závislá a experimentovat podle svých vlastních
podmínek. Dobrou startovní pozici má značka
nejen díky jménu samotné návrhářky, ale také
díky tomu, že ji podporuje největší koncern
s luxusním zbožím LVMH. Generální ředitel
LVMH, Bernard Arnault, prohlásil: „Phoebe
Philo je jednou z nejtalentovanějších módních
designérek naší doby, jsem proto rád, že s ní
mohu spolupracovat a podílet se na jejím pod-
nikatelském dobrodružství.“

HalfPrice

NOVÁ SÍŤ MALOOBCHODNÍCH PRODEJEN

Phoebe Philo

NÁVRAT NÁVRHÁŘSKÉ IKONY

Natali Ruden

VIVA LA VITA!, SLÁVA ŽIVOTE!

rhm Praha – Slavná britská módní designérka, Phoebe Philo, v půl-
ce července oznámila, že se vrací do módního průmyslu. Po více
než tříleté pauze se nevrací do žádného z prestižních módních do-
mu, ale zakládá svou vlastní značku, která bude nabízet nejen oděv-
ní kolekce, ale také doplňky.

sf Praha – Módní návrhářka Natali Ruden, po dvou letech, konečně mohla letos v červnu
uspořádat společenskou událost, módní přehlídku, kterou nazvala Viva la vita!, Sláva živo-
te!, a to ve venkovních prostorách, na terase, Průhonického zámku.
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Trendy dámského spodního prádla pro podzim a zimu 2021/22

MOTIVY, 
KTERÉ POVZBUDÍ SMYSLY

Anita PrimaDonna

rhm Praha – Podzimní a zimní sezona
opět představí celou řadu stylů: Vidíme
nejen čisté, elegantní, kolekce, ale také
hravé a svůdné modely, které jsou bohatě
zdobeny krajkou a výšivkami. Výrazné jsou
svěží barevné akcenty, které rozzáří kolek-
ce. Mezi oblíbené tóny patří mentolová, li-
metková, ale také světlá broskvová či ná-
padná mandarinková. Návrháři se v kolek-
cích zaměřují na to, aby bylo vše perfekt-
ně sladěné. Denní oblečení pasuje ke
spodnímu i nočnímu prádlu

Kvalita, udržitelnost a pohodlí jsou leitmotivy
sezony. Vzhledem k tomu, že se poslední
měsíce lidé zdržovali spíše doma a situace
v budoucích měsících je stále nejistá, objevu-
jí se v podzimních a zimních kolekcích pře-
vážně pohodlné střihy. Značky kladou velký
důraz na kvalitní a obnovitelné materiály. Me-
zi nejoblíbenější patří viskóza či bavlna, v ně-
kterých kolekcích se objevují také nové tech-
nologie, jako je Coolmax, který jsou šetrné
k pokožce. 
Barevná paleta je rozmanitá a představuje
nejen klasické zimní odstíny, ale také hravé,
svěží tóny. Značky čerpají inspiraci zejména
v hibernující přírodě, a tak se v kolekcích ob-
jevují tmavší odstíny zelené či zemité šedé
a hnědé tóny. Rozjasněny jsou světlou paste-
lovou či žlutozelenou, ale také hřejivou pu-
drovou, která přechází do pastelové do syté
broskvové.

Denní prádlo
Komfort je na prvním místě, návrháři tak
představují střihy bralette či balconette bez
kostic. Oblíbené jsou také měkké body, která
plní funkci podprsenky i nátělníku zároveň.
Zjednodušené designy si však zachovávají
svou ženskost díky aplikaci smyslné krajky
chantilly. Nejen propracované krajkové deta-
ily, ale také jemné síťoviny a tylové výšivky ná-
vrháři přidávají do výstřihu a na lemy. U so-

fistikovanějších designů se objevují hravé ty-
lové průstřihy. Kolekce jsou materiálově vel-
mi pestré, pozornost upoutají především
hravé potisky. Trendy jsou safari zvířecí moti-
vy, jako je zebrový či leopardí vzor. Stejně ob-
líbené jsou vyobrazení deštného pralesa,
květin a paisley potisky. 

Noční prádlo 
a domácí oblečení
U nočního prádla vidíme dva hlavní trendy.
Můžeme si všimnout jisté nostalgické nála-
dy, která nás přenáší zpět k holčičím pyža-
movým večírkům. Barevnou paletu ovlád-
nou něžné odstíny baby růžové a lila fialové.
Ty jsou doplněny hravými motivy a jednodu-
chými geometrickými prvky, jako jsou puntí-
ky či srdíčka. Jemnost vidíme také u mate-
riálů, kdy převládají měkké bavlněné úplety
či froté tkaniny. 
Protipólem je svůdný satén, který se obje-
vuje jak na rafinovaně střižených nočních
košilkách, tak na volných pyžamových kom-
pletech. Kvůli nejisté situaci spojené s one-
mocněním covid-19 vznikají kolekce, které
lidem umožňují pracovat ve stylovém domá-
cím oblečení z pohodlí domova. Trendy bu-
dou strukturované látky, v kolekcích si mů-
žeme povšimnou nejen minimalistického
žebrování, ale také prošívání, které je inspi-
rované vintage ložním prádlem.

IN BLOOM 

Florální motivy nejsou pouze jarní a letní záležitostí. Kolekce rozkvétají a na spodním a noč-
ním prádle se objevují celoplošné pestrobarevné botanické zahrady. Zejména trendy budou
saténové pyžamové sety s dlouhými nohavicemi. Na těch se uplatňují jak realisticky vyobra-
zené květiny a rostliny, tak florální náměty ve stylu japonské kaligrafie. V kolekcích převládají
především tmavší, syté tóny. Uplatňuje se celá barevná paleta od hřejivé žluté, přes smysl-
nou bordovou až po lahvově zelenou. Některé značky naopak volí světlý barevný podklad,
který je doplněn drobnými, něžnými kvítky v decentních tónech.

8
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Rösch
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PRECIOUS SEDUCTION

Důležité jsou zejména drobné detaily, které dotváří celkový dojem.
Transparentnost a nostalgická krajka dodávají nádech sexuality. Oblíbe-
né je krajkové lemování, které je většinou v kontrastní barvě se zbytek
prádla, výjimkou však nejsou ani celoplošné květované krajky. Důležitou
roli hrají také transparentní průstřihy, kdy je zahaleno pouze to nejnut-
nější a zbytek je svůdně schován pod jemným tylem.

Huber Mey

Rosa Faia

inzerce
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Marie Jo Naturana

SIMPLE COMFORT 

Nadčasové střihy tvoří základ kolekcí. Návrháři upírají svou pozor-
nost k pohodlně tvarovaným kouskům, jež přirozeně splynou s po-
stavou. Stále častěji se objevují bezešvé kalhotky, které vytvoří té-
měř druhou kůži a ženy je mohou pohodlně nosit i přes vypasova-
né šaty. Základní barevnost je praktickou volbou, jelikož ji lze snad-
no kombinovat také s oděvními kolekcemi. Zejména oblíbené jsou
béžové a hnědé tóny s lehkým nádechem okrové a starorůžové.
Patrná je absence krajky, kterou nahrazuje jemný tyl, za jehož po-
mocí návrháři vytváří geometricky tvarované průstřihy. Oblíbené
budou také například jemně žebrované úplety a prošívání.

Rösch Marie Jo

Calida Andres Sarda

Hanro
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LACE LININGS

Střihy jsou ponechány zcela jednoduché a dekoro-
vány jsou jen jemnou krajkou. Ta je důležitou sou-
částí nejrůznějších stylů a uplatňuje se jak na hor-
ním lemu podprsenek, tak na kalhotkách. Deko-
rované lemy a výstřihy jsou nesmírně ženské
a v kombinaci s moderním designem prádla pů-
sobí velmi sofistikovaně a žensky. Zejména oblí-
bené jsou v nadcházející sezoně saténové noční
košilky, které mají ve výstřihu a na spodní dél-
ce kontrastní krajkový lem. Základem sezonní-
ho šatníku jsou minimalistické žebrové nátělní-
ky s decentním krajkovým dekorem.

Féraud

PEACH AND 
TANGERINE COCKTAIL

Na spodním a nočním prádle se v podzimní a zimní sezoně uplat-
ňují hřejivé tóny. Klasickou červenou a bordovou však nahrazují živé

mandarinkové tóny, odstín červeného pomeranče i pastelová bro-
skvová. V kombinaci s drobnou abstraktní či florální krajkou dostá-
vají modely exotický nádech. Spodní prádlo je ponecháno jednoba-

revné, nanejvýš v lehké barevné
gradaci, aby vynikla hravost jed-

notlivých odstínů.

Mey
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Trendy pánského spodního prádla pro podzim a zimu 2021/22

SKLON K LEŽÉRNOSTI
A FUNKČNOSTI

rhm Praha – U pánského spodního, nočního i denního prádla vidíme jistý sklon k ležérnosti a funkč-
nosti. Kolekce jsou navrženy tak, aby spolu ladily nejen jednotlivé sety, ale aby se daly různé kou-
sky kombinovat i s ostatními styly. Návrháři se v kolekcích drží zejména základní barevné pale-
ty, do které spadá šedá a různé odstíny modré. V drobných barevných akcentech, které se ob-
jevují ve vzorování či na lemech si můžeme všimnout jisté plnosti a šťavnatosti. Neutrální ba-
revnost tak doplňuje například višňová či hořčicově žlutá. Klíčový je v nadcházející sezoně také
výrazný, celoplošný potisk. Motivy se pohybují od konkrétních námětů, přes abstraktně zpra-

cované vyobrazení až po klasické geometrické vzory.

Denní prádlo
Důraz je kladen především na pohodlí, kterého
je dosaženo nejen za pomoci vhodně zvolených
střihů, ale také díky materiálům, které jsou pří-

jemné na pokožce a dobře odvádí vlhkost.
V kolekcích jsou nejčastěji využity jem-

né směsi bavlny a elastických ma-
teriálů, jako je například Tencel.
Boxerky i krátce střižené trenýrky
se objevují v základní barevnosti
i výraznějších tónech, jako jsou
bordová či bledě modrá. Na
denním prádle se vedle klasic-
kých proužkovaných vzorů ob-
jevují také hravější motivy
v podobě květů či vyobrazení
motocyklů a dalších konkrét-
ních námětů.

Noční prádlo a domácí oblečení
Středobodem kolekcí je domácí oblečení, které je
důležitější než kdy jindy. Důraz se klade přede-
vším na pohodlí, které však kráčí ruku v ruce
s moderním designem. Promítají se sem klasic-
ké oděvní pánské trendy, často vidíme například
puristické, monochromatické sety. Důležitou roli
hrají materiály, které musí být dostatečně kvalit-
ní, aby vydržely časté nošení a neztratily své
vlastnosti. Kolekce noční prádla jsou taktéž inspi-
rované posledními módními trendy, jednotlivé
modely jsou navrženy tak, že by v nich muži mohli
vyrazit rovnou do města. Jednobarevná trička
s dlouhými rukávy se objevují nejen s klasickým
výstřihem V, ale také s více ležérním henley vý-
střihem. Nejčastěji jsou doplněny dlouhými noha-
vicemi s tradičním potiskem, trendy budou nejen
kostky, ale také více orientální paisley vzory.
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Baldessarini

Huber

Hanro

Calida Mey Zimmerli

Hanro

Mey

COUNTRYSIDE

Inspirací jsou dlouhé zimní víkendy na venkovské chatě. Nechybí
jednoduše střižené teplákové soupravy, ani hybridní střihy, které
spojují košili s kardiganem. Prosazují se klasické vzory, jako jsou

proužky a různé druhy kostkovaných tkanin. Nejoblíbenější je káro,
glenček a skotská kostka. V kolekcích je kladen důraz na výběr

hřejivých materiálů. Návrháři buď volí teplejší žebrované úplety ne-
bo pleteniny. Často však také vidíme tkaniny, které jsou na lícové

straně počesané.

Calida

ICE BLAST

Modrá je ústřední barvou podzimní a zimní sezony. V kolekcích
se objevují jak v syté, elektrizující variantě, tak v decentnější
pastelové „baby blue“ či chladné šedomodré variantě. Pozor-
nost upoutají především elegantní, monochromatické sety. Ná-
vrháři si pohrávají také se vzorováním, kdy kombinují výrazně
vzorové kousky s těmi jednobarevnými. Vše se však drží harmo-
nicky tón v tónu.
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Foto: archiv firem
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Prádlo, které na sobě téměř necítíte.
Prádlo, které vytváří podporu přesně
tam, kde má a zároveň poskytuje úžas-
nou svobodu pohybu. Prádlo, které zdů-
razňuje ženskost a umně skryje drobné
nedostatky. 

Nová kolekce Naturana podzim/zima 2021
je pro ženy, které mají rády jednoduché věci.
Koncept Dynamic Fit usnadní nakupování
i prodej podprsenek díky pružným inovativ-
ním materiálům. Spodní prádlo zůstává
přesně tam, kde má být, dokonce i když si
zákaznice není 100 % jistá svou velikostí ne-
bo se velikost její podprsenky čas od času
mění. Naturana se postará o ženy, které
touží po přímočarém nákupním zážitku. Pod-
prsenky a prádlo s konceptem Dynamic Fit
se perfektně přizpůsobí křivkám těla. Novou
kolekci charakterizují vysoce funkční inovativ-
ní materiály, bezešvé zpracování, moderní
Dynamic Fit modely v rozmanitých střizích
a velikostech a čistá trendová barevná pale-
ta. Nová kolekce přináší do každého dám-
ského šatníku stylový komfort.

Ne jedním, dvěma, ani třemi, 
ale čtyřmi směry pružná! 
Nová podprsenka s kosticemi 7732 se při-
způsobí absolutně každému poprsí díky vyso-
ce funkčnímu bi-elastickému materiálu. Ino-
vativní materiál skvěle kompenzuje jak u vel-
kých, tak u malých velikostí rozdíly díky své
vysoké pružnosti. Nabízí optimální podporu
a nevytahuje se. 

Sbohem boule a hrbolky!
Zmenšovací podprsenka nové generace
5632 ve sportovním vzhledu nyní září v no-
vé barvě vlčího máku. Speciální střih nejen
že odčaruje jednu velikost košíčku, ale také
okamžitě vyhladí kůži v podpaží a na zádech.
Díky skvělé podpoře také zafunguje jako
spolehlivá sportovní podprsenka,
kterou si na sobě můžete ne-
chat ve fitku po práci, pokud
jste si zapomněla svou
sportovní podprsenku.
Vysoký zadní díl podpr-
senky skryje boule
a hrbolky v podpaží
a bezešvé zpra-
cování nezane-
chává žádné
otlaky od
švů. Až do
velikosti
košíčku F! 

Naturana ve svých 13 pobočkách v Evropě,
Kanadě a Hong Kongu zaměstnává přes
700 lidí a své produkty prodává ve 40 ze-
mích. Šatní skříň každé ženy by měla obsa-
hovat nějaký oblíbený model od Naturany. Ta-
to mise se táhne jako dlouhé vlákno celou
historií společnosti. Produkty jsou nejen vy-
soce kvalitní a extrémně komfortní, ale jsou
přesně tím pravým pro uspokojení potřeb zá-
kazníků. Naturana zkrátka usnadňuje naku-
pování podprsenek.
Širokou nabídku prádla a plavek najdete na
www.naturana-plavky-pradlo.cz. Navštivte
náš partnerský e-shop www.hobi-style.cz.

Just Right – Naturana

SPODNÍ PRÁDLO 
PRO KAŽDÝ DEN
I SPECIÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI
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Punčochové zboží pro podzim a zimu 2021/22

FUNKČNOST A STYL

Dundas Kunert

Coach

HOMEWORK

Trend homework je sázkou na
nadčasové a ověřené kousky, kdy
návrháři oslavují ideu „ničeho no-
vého“. Patrná je inspirace uhlaze-
nou vysokoškolskou módou i uvol-
něným, domácím oblečením.
V barevné paletě převládají hřeji-
vé hnědé a karamelové tóny, tren-
dy je také tyrkysová a švestková
modrá. Z hlediska motivů jsou
nejoblíbenější nejrůznější kostko-
vané vzory, časté jsou také námě-
ty evokující 70. léta.

VANITY

Trend, který je nazvaný marnivost se
nebojí vyniknout. Upouští se od nevý-
razných, matných materiálů a pro-
stor dostávají lesklé či třpytivé příze.
V kolekcích můžeme pozorovat jis-
tou nostalgickou inspiraci v módě
20. let, nápadná je jakási vzduš-
nost a lehkomyslnost. Barevné pa-
letě dominuje stříbrná a bronzová,
dále pak jemná pudrová, sytá bor-
dová a černá. Časté jsou motivy
krajek či diagonálních pruhů, kte-
ré vytváří optickou iluzi.
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Podzimní a zimní kolekce v sobě spojují funkčnost a styl. Ženám tak značky nabízejí maximálně komfortní
kousky, které lze módně kombinovat se zbytkem outfitu. Na první pohled zaujmou maxi potisky, metalic-
ké příze a hravá barevnost. Klasické neutrální tóny jsou doplněny o nejrůznější růžové a žluté odstíny, vel-
mi výrazná je v kolekcích také světle modrá či fluorescentní zelená. Ze vzorů jsou oblíbené především ab-
straktní vyobrazení, nápisy, zvířecí vzory a krajkové motivy. Ustupuje se od tradičních kostkovaných vzorů
a nápadných pruhů. Velmi trendy jsou krátké ponožky, které nechávají návrháři vykukovat jak z kotníkové
a holeňové obuvi, tak z lodiček. Vidíme využití hrubších pletenin s žebrovanou strukturou. Pro výrobu pun-
čochového zboží jsou stále vyvíjeny nové materiály a způsoby zpracování, které ženám zajistí pohodlí při ce-
lodenním nošení. Technologie Lycra Dry odvádí vlhkost od pokožky a zajišťuje tak sucho a lepší přilnavost.

DÁMSKÉ KOLEKCE

rhm Praha – Společnost Lycra ve spolupráci s odborníky na předpovídání trendů z holandského institutu Stijl -
instituut Amsterdam, představila trendy v oblasti punčochového zboží a ponožek. Zohledňují nejen samotný
design, ale také materiály, které budou na podzim a v zimě trendy. Důležitým faktorem je vývoj nových tech-
nologií, který odpovídá na požadavky zákazníků v oblasti komfortu i funkčnosti. Z hlediska designu pak spo-
lečnost The Lycra definovala čtyři hlavní proudy, které jsou nazvány: vanity, homework, softspot a footloose.

Andrea Pompilio

Zadig 
& Voltair

Falke
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Foto: archiv firem a vogue.com

SOFTSPOT

U tohoto trendu vnímáme jisté
zpomalení a návrat k udržitelné-

mu šatníku. Zákazníci hledají kou-
sky, které dlouho vydrží a jsou

nadčasové. V kolekcích lze pozo-
rovat jistou nedbalost až suro-

vost, která se promítá zejména
do střihů a dekoru. Na ponožkách

a punčochách vidíme například
prošívání, díky kterému vzniká

efekt roztřepení. Jemné, neut-
rální barevnosti dominují něžné

pudrové a béžové odstíny, světle
žlutá a mentolová.

Alice+Olivia

PÁNSKÉ KOLEKCE
Podzimní a zimní kolekce nabízejí ponožky, které si i v chladnějších
dnech zachovávají nádech elegance. Tmavší barevná paleta v čele

s černou, antracitovou, lahvově zelenou či čokoládově hnědou je do-
plněna výraznými okrovými, mentolovými, bordovými či bílými akcenty.

Ty na tmavém podkladu vytváří jak geometrické vzory, tak typické
podzimní motivy. Z hlediska materiálů je nejoblíbenější vlna hlavně díky
svým termoregulačním vlastnostem. Výrobci často využívají například
bavlněné příze značky Filoscozia, které se vlastnostem přibližují vlně,

tedy zachovávají teplo a zároveň udržují pokožku svěží. Stále důležitěj-
ším faktorem je odolnost materiálu. Spolu se stále větším zájmem
o udržitelnost zákazníci vyhledávají materiály, které budou nejen po-
hodlné při nošení, ale budou také odolné proti opotřebení a oděru.
Důležité je, aby materiály při praní neztrácely svůj tvar a elasticitu.

Happy Socks

Alto Milano Emilio Pucci Chloe

Ichi Wolford

FOOTLOOSE

Na podzim a v zimě uvidíme kolek-
ce, které často cílí na mladší zá-
kazníky. Trend footloose reaguje
na náročné události uplynulého
roku a dívá se do budoucnosti.
Důležité jsou kreativní kousky, kte-
ré vypráví příběhy skrze něž zá-
kazníci vyjadřují svůj názor. Zrak
zaujmou neonové a křiklavé odstí-
ny, především fluorescentní zele-
ná a růžová v kombinaci s černou
a fuchsiovou. Oblíbené jsou ná-
padně umístěné nápisy, loga
a graffiti. Přetrvává také takzvaný
tattoo trend.

Versace Alto Milano

inzerce

DĚTSKÉ KOLEKCE
Dívčí kolekce ponožek a punčoch se drží základní barevné
palety, ve které převládá antracitově šedá, bílá, smetanová
a tlumenější odstíny tmavě modré. Mezi nejoblíbenější de-
signy patří měkké žebrované podkolenky či vyšší ponožky
s volánky. Klasiku představují jednoduché jednobarevné pun-
čochy s jemným žebrováním či leskem. Vzorování je velmi
umírněné, vidíme především decentní puntíky a kostkované
motivy v tlumených tónech. Chlapecké kolekce jsou více
hravé a pestré. Vedle tradiční tmavší barevnosti se prosa-
zují také více zářivé tóny, jako je červená, oranžová či žlutá.
Ponožkám dominují nápadné vzory, oblíbené jsou vyobrazení
zvířat a jídla. Návrháři často představují sety ponožek, kte-
ré se doplňují. Děti tedy mohou nosit od každého páru jed-
nu ponožku a ty k sobě přesto budou pasovat. Stejně tak
jsou oblíbené sety pro sourozence či rodiče s dětmi.
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V nadcházejících kolekcích se přechází z jedno-
ho extrému do druhého. Oproti letním měsí-
cům, kdy byly trendy zejména maxi velikosti ka-
belek, se návrháři v podzimních a zimních ko-
lekcích přesouvají k drobnějším střihům a mi-
niaturám kabelek, do kterých se vejde pouze
to nejnutnější. Stejně tak se zásadně mění ne -
jen velikosti, ale také samotné siluety kabelek
a batohů. Mizí ostré hrany, které byly v před-

chozích měsících nejvíce trendy a do módy se
vracejí zakulacená dna kabelek a oválné tvary
elegantních psaníček. I nadále budou módní
takzvané multibags, které návrháři vyrábí buď
v připraveném setu nebo umožňují, aby si zá-
kazníci a zákaznice jednotlivé kousky připevnili
na své vlastní batohy a kabelky. 
V barevné paletě převládají jemnější zemité
odstíny, jako je karamelová hnědá, písková

béžová, krémová či bílá. Nejčastěji jsou kom-
binovány tón v tónu, výjimkou však není ani
propojení s červenými a oranžovými akcenty.
V kolekcích si můžeme povšimnout častého
využití matných povrchových úprav usní, kte-
ré jsou dále kombinovány jak s kožešinami,
tak s měkkými textiliemi jako je například
manšestr či tvíd.
Důležitou roli hrají kovové komponenty a drob-
né detaily, z kterých návrháři často tvoří
ústřední motiv celé kolekce. S velkou oblibou
aplikují masivní kovové řetězy nebo drobné de-
kory v podobě zámečků či patentů. Kabelky
jsou často doplněny celokovovými či řetízkový-
mi popruhy. Kovové doplňky se hojně vyskytují
také na opascích a rukavicích.

Kožená galanterie pro podzim a zimu 2021/2022

MĚKKÉ STRUKTURY 
JSOU MUST-HAVE SEZONY

SOFT TOUCH

Důležitým aspektem budou výrazné
měkké textury. Hlavní roli mezi

smysly bude hrát hmat. Trendy bu-
dou na omak příjemné, velmi ob-

jemné materiály. Vedle beránčí ko-
žešiny, veluru či plyše se setkává-
me také s technikou zaplétání. Vi-
díme tradičnější pletací techniku,
která je často dozdobená střapci

připomínajícími macramé. Aplikace
materiálů s dlouhým vlasem budou

také na rukavicích. Návrháři tvoří
v kolekcí tzv. total look, kdy měkké
materiály na taškách a kabelkách
s oblibou kombinují např. s aviator

jacket či teddy bear kabáty. Stefan Cooke Boss Dsquared

Staud

Guess

rhm Praha – Výrazné textury a dezény ovládnou podzimní a zimní kolekce. Kožená galanterie
se představuje v netradičních provedeních, kdy se návrháři snaží upoutat pozornost zejména
volbou materiálů a vzniklými strukturami. Oblíbené jsou především na omak měkké a příjem-
né textilie a kožešiny, které dotváří celkový look. Důležitou součástí kožené galanterie jsou
nápadné kovové doplňky, které v kombinaci s elegantní usní působí nesmírně luxusně.
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Foto: archiv firem a vogue.com

Gucci

METAL
ACCESSORIES 

Důležitý bude i luxus. Ten se odráží
zejména ve spojení elegantní hlad-

ké usně s lesklými kovovými do-
plňky. Na kabelkách vidíme masivní

zapínání v podobě zdrhovadel či
otočného zapínání. Populární bu-

dou nápadné řetězy, na popruzích
i jako dekorace na boční straně.
Velkým trendem jsou drobné zá-

mečky, kovové nápisy či loga, které
jsou ve stejné barvě jako zbytek ko-
vových komponentů. Také u opasků
si návrháři pohrávají s extravagant-
ně velkými sponami a zdobí je cvoč-

ky a nýty po celé délce.

Anteprima

SHINE BRIGHT
LIKE A DIAMOND

Kabelky a drobné formáty se do-
stávají do pozice šperku, který čas-
to dominuje celému outfitu. Trendy

je nejen stříbrná a zlatá, ale také
další metalické úpravy usně. Vidí-

me také propojení s textilními ma-
teriály, které jsou protkávány lesklý-

mi či třpytivými přízemi. Návrháři
pracují s drobnými dekorativními

prvky, jako jsou pajetky, kamínky či
imitace drahých kamenů. Zejména
na opascích si můžeme všimnout
celoplošného zdobení, u kabelek

a batohů jde spíš o solitérně umís-
těné motivy.

OVAL AND
ROUND SHAPE

Ke zjemnění dochází nejen u materi-
álu, ale také u samotných tvarů ta-
šek a kabelek. Do módy se vracejí
tzv. saddle bags a hobo střihy
v menších formátech, u kterých je
nápadné zakulacení dna do tvaru C.
Sofistikovanější variantu představují
kabelky s pevnou výztuží. Více ležér-
ní jsou naopak měkčí vakovité tvary.
Čisté střihy umožňují hravě propojo-
vat hladkou useň s výrazně vzorova-
nými textiliemi. Důležitou roli hrají
drobné detaily, jako jsou řetězové
popruhy či jiné kovové dekorace.

Jil Sander Isabel Marant Givenchy

OAMC Simone Rocha

DOLL BAG

Trend jsou drobné kabelky, které
vypadají jako zapůjčené od pane-
nek. Čím menší, tím lepší. Kabelky
tak slouží spíš jako peněženky.
Střihům se meze nekladou, převlá-
dají zejména přísné geometrické
tvary, které jsou v kontrastu
s drobností kabelek. Často jsou
doplněny popruhem, aby se odlišily
od klasických formátů. Módní do-
my představují také miniatury
svých ikonických modelů, které se
však nosí kolem pasu jako ledvinky,
popřípadě zavěšené kolem krku ja-
ko náhrdelník.

Andrew Gn Chanel Staud

BallyGabor
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rhm Praha – Komfort už neznamená, že
zákazníci musejí obětovat styl a vzdát se
posledních trendů. Rozdíly mezi kolekce-
mi zdravotní obuvi a klasickými módními
kolekcemi se stále více stírají a značky
nabízejí moderní, mladistvý design. Mód-
ní obuvnické značky stále více dbají na
to, aby byla obuv pohodlná na noze a jed-
notlivé modely doplňují odpruženou pode-
šví či měkkou, dobře tvarovanou stélkou.

U trendů si můžeme všimnout jistého umír-
nění a sázky na ověřený design. Návrháři
se soustředí na precizní střihové řešení
a ustupují od složitých dekorů. V kolekcích
tak nabízejí modely v základní barevné pale-
tě, které jsou řešeny tak, aby byly co nejví-
ce univerzální a dobře kombinovatelné se
zbytkem šatníku. Hlavní pozornost upoutají
vysoké, měkké podešve, které jsou nejen

funkční, ale také velmi módní. Trendy jsou
jednobarevné, velmi často světlé, podešve
s drsným profilem. Povšimnou si můžeme
také tvarově decentnějších variant, které
však naopak zaujmou horizontálním, kon-
trastním pruhováním.
Obuv je řešena tak, aby byla stabilní v každé
části chodidla a zároveň respektovala jeho
přirozené tvarování. Důležité je odpružení,
které zajistí zejména na nestabilním, zim-
ním terénu ochranu kloubů. Podešve je čas-
to složené z několika vrstev, kdy každá
z nich zajišťuje odlišnou funkci. Důležité je,
aby byly odlehčené, což zákazníci ocení ze-
jména při celodenním nošení.
Oblíbená je také obuv, ve které jsou umístě-
ny stélky z paměťové pěny. Ty díky precizní-
mu tvarování zajišťují oporu příčné i podélné
klenby, tudíž při dlouhém nošení nedochází
k pocitu únavy a těžkých nohou. V mnoha
kolekcích však návrháři umožňují stélku vy-

měnit a nahradit jí speciálními, zdravotními
stélkami, které lépe odpovídají potřebám
jednotlivých zákazníků.
Stále větší trend představuje barefoot obuv,
která je k dostání také v zimní variantě.
V kolekcích se tak objevují nejen sneakery,
ale také kotníková obuv se zateplením
z měkké merino vlny. Podešve jsou proti-
skluzové, ale díky své tenkosti zajišťují cho-
didlu dostatečnou svobodu pohybu. 
V podzimní a zimní sezoně se také setkává-
me s tím, že známé módní značky začínají
spolupracovat s výrobci ortopedické obuvi.
Jednou z aktuálně nejvýraznějších spolupra-
cí je spojení Jil Sander s německou značkou
Birkestock. Ty ve společné kolekci předsta-
vují redesign klasických designů ortopedic-
kých pantoflů. Vidíme výrazně zaoblené, šir-
ší siluety z hladké i surové telecí usně. Pan-
tofle jsou v kombinaci s hřejivými ponožkami
vhodnou volbou na začátek podzimu.

Zdravotní obuv pro podzim a zimu 2021/22

KOLEKCE PLNÉ
NADČASOVÉHO DESIGNU

Art

Neosens

Leguano
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Gabor

KOTNÍČKOVÁ OBUV A KOZAČKY

Stejně jako je tomu u klasických obuvnických kolekcí, tak i u zdravotní obuvi si můžeme
všimnout trendu propojování kontrastních střihů. Oblíbené je kombinování různých typů
obuvi, kdy vznikají nové, hybridní střihy. To umožňuje skloubit ty nejlepší technologie
a poskytnout zákazníkům obuv, která bude vhodná na nejrůznější příležitosti a celoden-
ní nošení. Oblíbená je kombinace elegantních kotníkových svršků se sportovně tvarova-
nými podešvemi. Z hlediska konstrukce se návrháři soustředí na dostatečnou oporu
kotníku, který je zpevněn výztuží a šněrováním. Pozornost zákazníků upoutají také drob-
né detaily, jako jsou vzorované elastické vsadky či dekorování drobnými kamínky.

Floris van Bommel
Tamaris

Caprice

Tamaris
Woden

Gabor

Toms

TENISKY A VYCHÁZKOVÁ OBUV

Stále sílícím trendem je využívání masivních polyuretanových podešví, které mají výbor-
né tlumící účinky a snaží se absorbovat náraz hned na několika místech. Pro pohodlné
celodenní nošení volí návrháři zejména širší střihy, kde má chodidlo dostatečný pro-
stor. Pocit volnosti je často umocněn, také volbou materiálů. Úpletové svršky v kombi-
naci s usní zajišťují kotník před podvrtnutím, zároveň ale dopřávají chodidlu potřebnou
prodyšnost. Návrháři velmi aktivně kombinují různé povrchové úpravy usní v rámci jed-
noho modelu. Díky nim dokážou znatelně odlišit jednotlivé střihové díly a vytváří tak
gradace, které se nesou tón v tónu.

POLOBOTKY A MOKASÍNY

Kolekce elegantnější obuvi stále častěji nabízejí střihy, které jsou vhodné pro normál-
ní i širší chodidla. U mokasín usnadňují nazutí drobné elastické vsadky, které zajistí
pohodlné vklouznutí nohy. Vsadky se osvědčují zároveň při samotném nošení, jelikož
se přizpůsobí obvodu chodidla a netlačí.Z hlediska designu zaujmou u klasických der-
by a mokasínových střihů zejména kombinace různých povrchových úprav usní. Návr-
háři propojují tón v tónu hladké hovězinu spolu s lakovanými usněmi. Častá je také
kombinace veluru s imitacemi exotické hadiny. Z hlediska barevnosti jsou trendy bor-
dové a červené odstíny, klasická černá, stříbrná a nápadné metalické odlesky.

Caprice

Caprice

Gabor

Tamaris

Marc O’Polo

Anothersole

Foto: z veletrhu GDS Düsseldorf © Messe Düsseldorf a archiv firem
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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 módního návr-
háře Luďka Kellnera (33), který žije a tvo-
ří v Brně pod značkou Kellner.

Jaká byla vaše cesta k dnešní profesi
módního návrháře? 

Když jsem byl malý, moje maminka hodně ši-
la oblečení pro sebe, mně i mého tatínka.
A já jsem u její aktivity byl vždy tak nějak pří-
tomný a účastnil jsem se. Nelze ale říci, že
by mě někdo k šití cíleně vedl. Když jsem byl
na základní škole, chodil jsem do výtvarného
kroužku a kroužku zaměřeného na šití, který
tehdy vedla velmi vstřícná paní učitelka. Při-
hlásil jsem se do soutěže a jednu z kategorií
jsem vyhrál. Zhruba dva roky před ukonče-
ním mojí povinné školní docházky jsem viděl
v novinách inzerát, že OP Prostějov hledá
módního návrháře, což mě inspirovalo k po-
dání si přihlášky na dnešní školu ArtEcon
v Prostějově, kterou jsem úspěšně absolvo-
val. Navrhoval jsem už během studií na
střední škole. Zúčastňovali jsme se různých
středoškolských soutěží, kde jsme se úspěš-
ně umisťovali.

Čím se ve své tvorbě zabýváte? 

Dámskou módou, šiji oděvy na zakázku, nej-
častěji svatební a společenské šaty, tvořím
také limitované kolekce menšího počtu kusů.

Komu je určená vaše tvorba? 

Všem ženám, a to bez ohledu na věk, které
se chtějí lehce vymanit ze všednosti, ale ne-
vyhledávají přílišnou extravaganci. Bez rozdí-
lu rád tvořím jak pro běžné, veřejně nezná-
mé ženy, tak i celebrity.

Co charakterizuje vaši tvorbu a kde zí-
skáváte inspiraci pro práci? 

Moje tvorba, resp. kolekce, neodráží nějaký
můj konkrétní celoživotní rukopis, ale jsou
odrazem toho, jak se aktuálně cítím, v jakém
období života se právě nacházím. Pro moje
kolekce je typické, že vznikají pomalu, obsa-
hují velmi dlouhý tvůrčí proces, dávám si na
čas, než vypustím model ze své dílny. Z pr-
votního nápadu vznikne, případně i nevznikne
model. Většinou si při svém tvoření stano-
vím určitý cíl, kam chci a nechci při tvorbě
modelu dojít. Inspiraci pro svoji tvorbu získá-
vám všude okolo sebe v běžném životě, ale
i seriálech a v hlavě mi poté vznikne nápad,
kreslím si jej nahrubo do zásoby. Hledám
cestu, jak nositelné modely dělat odlišně
oproti těm, které jsou v nabídce obchodů,
umisťuji na ně detailní střihové prvky, ale
přesto je třeba držet se přiměřeně trendů. 

S kterým materiálem pracujete nejčastě-
ji či nejraději? Jaký materiál byste při
svém tvoření nikdy nevyužil?

Nejvíce asi pracuji se šifonem, protože jej
používám při tvorbě svatebních šatů. Rád

Představujeme designéry

LUDĚK KELLNER
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pracuji také s pleteninou i tkaninou. Nemys-
lím si, že existuje materiál, který bych nevy-
užil, ale protože se aktuálně nemám v úmys-
lu zabývat tvořením sportovní módy, tak mě
jako odpověď napadá asi softsheel apod. 

Který váš model byl nejvíce pracný? 

Asi moje absolventská práce na VOŠ oděvní-
ho designu v Brně. Když jsem tvořil model na
téma 3D objekty. Šlo tedy o šaty, na které
jsem ručně našíval obří volány. A také třeba
zipová sukně, která byla rozčleněna do papr-
skovitého tvaru na 32 malých dílků.

Jaká činnost vás nejvíce baví na vaší práci?

Baví mě si kreslit modely a tvarovat střihy.
Za nejvíce náročné na práci módního návr-
háře považuji se touto prací v Česku uživit.
Protože bohužel stále existuje velké množství
lidí, které vůbec netuší, kolik práce se skrývá
za výsledným modem kousku oblečení a ne-
umí to docenit. 

Požadují zákaznice větší extravaganci
než na začátku vaší kariéry?

Ne. Aktuálně požadují jednoduchost, která
se líbí i mně samotnému, přestože aktuálně
mě velmi oslovují rovněž i nabírané detaily
modelů. 

Když za vámi přijdou vaše zákaznice, mají
jasnou představu, co chtějí, nebo čekají
návrh od vás?

Například u svatebních šatů přijdou buď ženy,
které ví, anebo ženy, které neví. K výsledku
dojdeme tak, že začínám analýzou, ptám se
jich, co mají rády, jaké jsou a co se jim líbí. Vý-
sledný model pak odráží tento příběh. Někte-
ré ženy přinesou fotku šatů, které by přesně
chtěly. Když ale vidím, že to pro danou klient-
ku vhodné není, domluvíme se na kompromi-
su, který jí lépe padne. Nepodepíši se totiž
pod něco, s čím nejsem plně ztotožněný. 

Jaká zakázka vás nejvíce potěšila?

Nejvíce mě těší, když mi zákaznice nechá vol-
nou ruku. Potom už spolu doladíme detaily.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky? 

Na sociálních sítích a příležitostně také na
módních přehlídkách. 

Kde prodáváte svoji tvorbu? 

Přes sociální sítě.

Je rozdíl mezi požadavky zákaznic různé-
ho věku?

Ano, ale není to otázka věku, spíše typu člo-
věka. Někdy přijde mladá žena, která by si
mohla dovolit výraznější model a chce jedno-
duchost, naopak někdy přijde žena starší
a má větší sebevědomí než mladá žena.
Starší žena většinou již ví, co jí sluší. 

Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?

K největšímu úspěchu jsem ještě nedošel,
jsem na cestě k němu. Za poslední dobu mě
potěšily pochvaly mojí tvorby na módní pře-
hlídce, která se uskutečnila na veletrhu STYL
a KABO v Brně.

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

Ano, představit si to dokážu. Kdyby mě oslo-
vila nějaká firma, která vyrábí oděvy, potěšilo
by mě to. V minulosti jsem byl na praxi v OP
Prostějov na modelárně, což bylo zajímavé,
a získal jsem tam představu o fungování
a možnostech tovární výroby.

Jakou dosavadní spolupráci považujete
za nejzajímavější? 

Aktuálně mě velmi baví práce pro Českou te-
levizi Brno a divadlo Husa na provázku. V mi-
nulosti mě velmi bavilo dělat styling pro ka-
deřnickou značku Matrix. Zajímavá byla i spo-
lupráce s Petrem Kaloudou a Sylvou Zimulou
Hanákovou.

Jaké máte plány do blízké budoucnosti? 

Usilovně pracovat na nové kolekci, kde do-
stanou výrazný prostor flitry. 

Jak vidíte budoucnost své tvorby? 

Rád bych si vyzkoušel věci, které jsem dopo-
sud netvořil. Jsem otevřen výzvám. 

Co byste chtěl vzkázat na závěr našim
čtenářům?

Noste to, co se vám líbí, sluší vám to a cítíte
se v tom dobře a věřte a podpořte českou
produkci, ať už od firem nebo módních návr-
hářů. 

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Luděk Kellner
Módní návrhář Luděk Kellner (nar. 
23. května 1988 v Hranicích na Mo-
ravě) tvoří pod svojí značkou od roku
2012. Vytváří nejen modely na zakáz-
ku, jako jsou svatební a společenské
šaty, ale i kolekce menšího počtu, kte-
ré obsahují i casual módu. Jeho znač-
ka Kellner je určená všem ženám, bez
ohledu na věk, společenské postavení
apod., které se chtějí lehce vymanit ze
všednosti, ale současně nevyhledávají
výraznou extravaganci. Luděk vystudo-
val Střední odbornou školu, střední od-
borné učiliště a učiliště v Prostějově
(dnešní soukromou střední školu 
ArtEcon), obor Modelářství a návrhář-
ství oděvů, poté pokračoval ve studiu
na Vyšší škole umění a designu v Brně,
kde úspěšně absolvoval obor Oděvní
a textilní design. 
Designérovi Kellnerovi na módním prů-
myslu vadí mašinérie, neboli častá
tvorba nekvalitních oděvů v obrovském
množství, protože má rád nápadité
a kvalitní modely. Designéra vždy mile
překvapí zjištění, když ještě stále exis-
tuje nějaká česká firma a zároveň jej
nemile překvapí, když česká firma pře-
stane existovat. Luděk Kellner s potě-
šením tvoří jak pro ženy, které nejsou
veřejně známé, tak i pro celebrity. 
Luděk spolupracuje s Českou televizí
Brno, divadlem Husa na Provázku
v Brně. Spolupracoval s divadlem ve
Zlíně, Ostravě apod. Tvorbu Luďka 
Kellnera je možné koupit na jeho profi-
lu na sociální síti a prezentována bývá
nejen na sociálních sítích, ale i mód-
ních přehlídkách, jako například na 
veletrhu STYL a KABO Brně.Fo
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Po roce se opět na brněnském výstavišti
uskuteční veletrhy STYL a KABO. Své vý-
robky z textilu a kůže zde totiž představí
na 100 vystavovatelů s téměř 250 znač-
kami. Na jaké nejnovější šaty, boty a mód-
ní doplňky se tedy můžete v srpnu v Brně
těšit? Vybrali jsme pro vás „dvacítku“
STYLU a KABA!

Veletrh STYL bude tradičně výkladní skříní
úspěšných českých i zahraničních firem.
Originální design představí český výrobce
dámské módy Jopess, který je na trhu už
20 let. Vystavovat bude i tuzemská rodinná
firma Leder Pellicce, která se stala od roku
1993 jedním z největších dodavatelů znač-
kové dámské konfek-
ce. Další stálice,
oděvní družstvo Mo-
děva založené v roce
1931 v Brodku u Ko-
nic, nabídne kvalitní
dámskou a pánskou
konfekci. Módní do-
plňky představí firma Personality!, půjde jak
o kvalitní zboží od předních italských výrob-
ců, tak o luxusní české ručně vyráběné če-
pice a klobouky. Nebude chybět Jitex Com-
fort z jihočeského Písku, malá firma s boha-
tou historií, která navazuje na tradici pletař-
ské výroby ve "starém, dobrém" Jitexu!
Pletenou módu ve střední cenové relaci
představí společnost Hegler Fashion, která
je na trhu již více než 50 let. Axel Accesso-
ries nabídne elegantní a cenově dostupné
dámské módní oděvy a doplňky, PM Styl,
společnost s dlouholetou tradicí velkoob-
chodního prodeje dámského oblečení, při-

veze do Brna módní značky z celé Evropy.
Společnost Casamoda, jež se dříve speciali-
zovala výhradně na košile, rozšířila svůj sor-
timent o kvalitní lifestylovou módu a ženy
středního věku jistě uvítají kolekce exkluzivní
značkové italské a francouzské elegantní
módy od Coll fashion. 
Na veletrhu KABO se s nepřeberným množ-
stvím dámské obuvi s moderním designem,
vysokým standardem kvality a jedinečnými
materiály představí tradičně firma Tamaris.
Trendové, pohodlné a funkční modely pro
každou příležitost přiveze populární značka
s. Oliver. Obuv pro celou rodinu jak do prá-
ce, tak na volnočasové aktivity nabídne Mar-
co Tozzi. Modely sportovnějšího střihu před-
staví Jana Shoes, která si zakládá na udrži-

telnosti, kdy na pod-
šívky používá až 50 %
recyklovatelných ma-
teriálů! Společnost
Caprice představila lo-
ni na veletrhu nový
unikátní patent Blue
Soft, k němuž letos

dodává speciální design, barvy a stylové de-
taily. Rakouská společnost Legero uvede
sortiment dámské obuvi a zdravé dětské
obuvi Superfit s nadčasovým designem
s důrazem na kvalitu a pohodlnost, rumun-
ská velkoobchodní firma Otter Distribution
bude prezentovat několik známých obuvních
značek, které zastupuje na českém trhu.
Vlastní peněženky a kabelky přiveze společ-
nost Anekta, která bude na výstavišti s ce-
lým sortimentem kožené galanterie. Nové
kabelky a tašky vyznačující se precizním
zpracováním a vstřícností k potřebám svých
klientů představí firma Juni Export.

A nesmí chybět...
Výčet přihlášených firem a jejich kolekcí je
však daleko větší. Nové i současné kolekce
bude po celé tři dny na výstavišti prezento-
vat např. polská rodinná firma B. Smoleň –
WIBS nebo taktéž polská firma Z.P.H.U Ma-
rika nebo svěží dámské kolekce od bulhar-
ské značky Iltokoni, dále pak V+J, Salaman-
der, Konsorcium T+M, Pennybelts, Bagind
company, Geneze, Aza, Doppler CZ, Sanu
Babu, Svaz výrobců skla a bižuterie, Lerch
bižuterie, Nickel Sportswear, Texart, Chi-
ara, Anfen, Ravanni, Lamido, Wadima. Ze
Slovenska se přihlásily firmy Protetika, Ro-
ala, Peter Močary, Praktik Moda, Orvako,
R. Krajčí a také nebude chybět Slovenská
obchodná a priemyselná komora Trenčín!

Setkání tváří v tvář 
Veletrhy jsou přesto primárně B2B záleži-
tostí, která má již řadu let nezastupitelný
význam. „Jsme rádi, že veletrhy paradoxně
díky jejich absenci z důvodu vládních naříze-
ní jen potvrdily svou důležitost v nejrůzněj-
ších oborech průmyslu, včetně textilního
a obuvnického. Na závěr si dovolím slib za
nás organizátory, že v srpnu na veletrzích
v Brně znovu objevíte přátelskou atmosfé-
ru, která je nám všem tak blízká, v kruhu
nadšených nadšenců v oboru, kteří dělají
STYL a KABO tak inspirativně bohatou udá-
lostí. Na nic nečekejte a pokud Vám to situ-
ace dovolí, přijeďte od 21. srpna 2021 do
Brna a zažijte emoce skutečné obchodní
a módní události,“ doplnila ředitelka projek-
tu Gabriela Císařová. Těšíme se na vás od
21.8. až 23.8. na brněnském výstavišti
v pavilonu P!

Zdroj foto: BVV

STYL a KABO, 21.–23. srpna 2021, Brno 

TÉMĚŘ 250 ZNAČEK 
POD JEDNOU STŘECHOU
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Praha – Kolekce oděvů, ve kterých se 
na právě končících XXXII. letních Olympij-
ských hrách v Tokiu představili v sobotu
23. července 2021 čeští sportovci, nene-
chala nikoho chladným. Laici i odborníci
se snad dodnes dohadují, zda kolekce byla
trefou do černého... 

Módní návrhářka Zuzana Osako, jež ve spo-
lupráci s Alpine Pro vytvořila nástupovou ko-
lekci pro olympijské hry v Tokiu, naše spor-
tovce oblékla do národních barev – v hlavní
roli s modrotiskem! „Osako se kombinací
modré horní části a bílé části spodního oble-
čení explicitně přihlásila k nástupové kolekci
z olympijských her v Tokiu roku 1964,“ píše
ve své recenzi Barbora Půtová, sociokulturní
antropoložka a historička umění z Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy.
V kolekci olympijského týmu je obsažen mo-
tiv rozpažené gymnastky v kombinaci s kvě-
tem, jenž navazuje na typickou modrotisko-
vou paletu vzorů. Modrou a bílou Osako obo-
hatila o červenou barvu na stuze a v kožené
obuvi, čímž odkazuje na trikoloru a státní
barvy České republiky. „Zatímco modrotisk
v minulosti doplňoval české a zejména mo-
ravské kroje, Osako jej uplatnila na dámské

jupce a pánské vestě českého olympijského
týmu,“ doplnila Půtová. „V kolekci olympijské-
ho týmu je obsažen motiv rozpažené gym-
nastky v kombinaci s květem, jenž navazuje
na typickou modrotiskovou paletu vzorů.“

Výjimečný design
Výjimečný design není jen způsobem, jak pre-
zentovat naděje národa na olympijský
úspěch. Spojuje také české a japonské tradi-
ce. „Když jsem viděla tuto kolekci, řekla jsem
si: Páni!“ nechala se slyšet japonská návrhář-
ka Mičiko Jamanaka. „Existují příběhy o mo-
drotisku v Japonsku i v České republice, včet-
ně toho, jak se lišila jejich výroba.“

Kolekce je podle ní způsobem komunikace
se světem. Významným doplňkem je vějíř,
který se v Japonsku používá velmi dlouho
a považuje se za štěstí i projev úcty. „Myslím
si, že je důležité přemýšlet o tom, jak vznika-
la česká nástupová kolekce. Návrhářka strá-
vila spoustu času přemýšlením o japonské
kultuře,“ doplnila Jamanaka.
Kolekce spojuje mnohé požadavky a předsta-
vy, ale splňuje také řadu závazků a cílů. „Pa-
tří k nim pokora, nepodbízivost, dobře zvlád-
nuté řemeslo a v neposlední řadě kontinuita
a aktualizace tradiční techniky modrotisku,“
vysvětlila ještě Půtová.

Foto: ČOV/olympijskytym.cz

Nástupová kolekce českých olympioniků

VZBUDILA VÁŠNĚ!
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Praha – Koronavirus si s námi hraje. Te-
dy – nejen s námi, ale i s tržbami textilní-
ho maloobchodu v České republice. Za-
tímco první čtyři měsíce 2021 sklouzly
tržby do hlubokého minusu, díky rozvol-
nění opatření proti šíření covidu se
v květnu a červnu vyhouply do výrazného
plusu. Celé první pololetí přesto zazna-
menalo -22 procentních bodů.

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 e-mailovou adresu:
redakce@textil-obuv.cz.

Smutný rekord 1. čtvrtletí 
První čtvrtletí letošního roku skončilo s nej-
větší ztrátou, kterou jsme za dobu našeho
pravidelného sledování tuzemského textilní-
ho maloobchodu (od roku 2011) zazname-
nali: -60 %. Jak jsme poznamenali již v minu-
lém vydání odborného časopisu Svět textilu
& obuvi, jednoznačným viníkem této situace
byl koronavirus. V důsledku opatření proti
němu vláda hned zkraje roku opět uzavřela
většinu maloobchodů v zemi, ty textilní,
oděvní a také obuvnické nevyjímaje. Letošní
výsledky se proto porovnávaly s údaji roku
2020, kdy v lednu a únoru byly obchody bez
problémů otevřené. K jejich uzavření došlo
„až“ v březnu 2020. I tak ale letošní tržby by-
ly ještě daleko horší než ty loňské.

2. čtvrtletí: blýská se na časy
V dubnu se začalo rozvolňovat. Český statis-
tický úřad (ČSÚ) hlásil skokové zlepšení tržeb.

Nám ale obchodníci z naší branže oznamovali
nadále meziroční hluboký pokles tržeb. Jak
tento rozpor vysvětlit? ČSÚ to mj. obhajuje
postupným zaváděním prodeje přes internet
řadou kamenných prodejen. Z námi oslove-
ných obchodů však – až na výjimky – nikdo in-
ternetový prodej neorganizoval, resp. jeho vliv
v jejich případě nebyl tak výrazný. Proto si sto-
jíme na našich, již dříve oznámených, -30 %
v dubnu 2021. 
Počátkem května se po dlouhé době opět ote-
vřely obchody v zemi, včetně těch textilních.
„Lidé nás vzali doslova útokem,“ liboval si ma-
jitel obchodu s dětským ošacením v Liberci.
V podobném duchu nám psali obchodníci
z Brna, Ostravy, Plzně i z Hradce Králové. „Zá-
kazníci si doplňovali šatník především jarním
a letním zbožím, které si neměli kde koupit.
Většina našich zákazníků jsou totiž starší lidé,
kteří mají k prodeji přes internet velké výhra-
dy,“ oznámil nám vedoucí prodejny s nadměr-

nými oděvy z Prahy. Jaká byla v květnu situace
v prodejnách textilu a oděvů, ukazují data: za-
tímco meziročně se tržby očištěné o kalendář-
ní vlivy v květnu zvýšily celkově v českém malo-
obchodě reálně o 5,8 %, prodej oděvů (a obu-
vi) se posunul o neuvěřitelných 41 %! Zdaleka
nejvíce v celém spektru maloobchodu. 
Velmi podobně probíhal prodej i v červnu.
Obchodníci nabízeli již letní zboží, o které byl
nebývalý zájem. „Největší přírůstek zazname-
nal prodej plavek a plážového vybavení vů-
bec,“ liboval si obchodník z Prahy. Lidé se tě-
šili, že po roce „temna“ opět vyrazí do světa.
Jak však dnes už víme, nebylo to – a není do-
sud – tak jednoduché.
Ale vraťme se k tržbám textilního maloob-
chodu. Také v červnu se v meziročním srov-
nání vyhouply na nebývalých +40 %. Zdá se
tedy, že to nejhorší má letos textilní maloob-
chod v ČR za sebou. Nebo...?

Michal Korol

rhm Praha – Velké módní značky vyrazily
do boje za zlepšení životního prostředí
a zároveň s ním chtějí snížit násilné za-
cházení se zvířaty a nadměrné užívání ko-
žešin a usní z exotických zvířat. Podle or-
ganizace PETA čeká tyto zvířata při výro-
bě módních doplňků a oděvů extrémně
krutá smrt. Nejnovější vývoj v módním
průmyslu tedy ukazuje, že bez ohledu na
vkus zákazníků v módě již přestává exis-
tovat místo pro výrobky z kožešin a exo-
tických zvířat

Konec výroby a prodeje kožešinových oděvů či
doplňků začíná být v módním průmyslu velkým
trendem. Americký řetězec luxusních mód-
ních domů Neiman Marcus se přidal ke znač-
kám jako jsou Gucci či Giorgio Armani a uza-
vírá své kožešinové salony. Do roku 2023 tak
chce přestat prodávat jakékoliv výrobky, které
by obsahovaly zvířecí srst. Společnost Ne-

iman Marcus v tomto kroku vidí příležitost,
jak pomoci budovat lepší budoucnost pro
módní odvětví. Rozhodnutí jednoho z největ-
ších amerických módních hráčů by mohl při-
mět další maloobchodníky, aby přehodnotili
užívání kožešin ve svých výrobcích. 
Stejný trend lze pozorovat také u výrobků
z exotických usní, zejména tedy krokodýlí
a hadí kůže. V uplynulých měsících a letech
přestaly používat exotické usně známé znač-
ky, mezi které patří například Chanel, Calvin
Klein či Victoria Beckham. Společnost Nord-
strom přestane prodávat exotické kůže a ko-
žešiny do konce roku 2021. Na seznam zvuč-
ných jmen, které přestávají podporovat kruté
zacházení se zvířaty se tak od července přidá-
vají módní značky, které spadají pod španěl-
skou společnost Puig. Závazek ukončit prodej
z exotických usní budou nově plnit značky Ca-
rolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci,
Dries Van Noten a Jean Paul Gaultier.

Tržby textilního maloobchodu za první pololetí 2021

JAKO NA HOUPAČCE

Luxusní módní domy 

STOP UŽÍVÁNÍ EXOTICKÝCH USNÍ A KOŽEŠIN

1.Q: -60 2.Q: +16 1. pololetí: -22 Zdroj: Svět textilu & obuvi

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2021
(v porovnání se stejným obdobím roku 2020)
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Foto Pixabay
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Praha – Různé nátlakové a manipulativní
techniky mají v marketingu dlouhou histo-
rii. Řada lidí a firem na nich staví dodnes.
Na druhé straně potkávám spoustu volno-
nožců a živnostníků, kteří raději o své
značce, službách a výrobcích vůbec ne-
mluví, aby se jimi někdo náhodou necítil
manipulován. Podle mě existuje třetí ces-
ta: autentický marketing.

Hlavním důvodem, proč se manipulace
v marketingu vůbec používá, je, že prostě
funguje. Jako zákazníci se často rádi vidíme
v roli racionálních bytostí, které si každý ná-
kup dobře rozmyslí a rozhodně je ani nena-
padne impulzivně utrácet. Realita, potvrzená
četnými vědeckými výzkumy, je ale úplně jin-
de. Při prodeji hrají hlavní roli emoce. A ty je
poměrně snadné ovlivnit. „Obchod je, byl
a vždy bude postavený na manipulaci,“ píše
Miloš Toman. „A podnikatel, který neprodá,
nemůže existovat. Nepřemýšlejme tedy, jest-
li náhodou zákazníky nemanipulujeme, proto-
že to děláme zcela určitě. Starejme se, aby
to bylo nejen k našemu, ale i k jejich prospě-
chu,“ dodává.
Vnímám to v podstatě stejně. Podstatou mar-
ketingu vždycky bude trocha přesvědčování.
Důležité podle mě je přistupovat k propagaci
eticky a s respektem. Tak, aby zákazník byl
spokojený a my také. Hranice mezi tím, co je
ještě v pořádku a co už vnímáme jako manipu-
laci, je individuální. Každý ji máme trošku něk-
de jinde. Takže si dává smysl podrobně defino-
vat, kudy vede konkrétně ta vaše. Sledujte, co
vás spolehlivě vytáčí jako zákazníka, a přestaň-
te to dělat svým klientům. To je mimochodem
důvod, proč jsem před časem ze svého webu
odstranila všechna pop-up okna. A nejspíš je
tam nemíním vracet.

Jak manipulace vypadá?
Lhaní zákazníkům. Asi nejrozšířenější mani-
pulativní technikou je říkat věci, které nejsou

pravda. Například: „Sleva už se nebu-
de opakovat!“ Ale nejpozději násle-
dující Black Friday je zpátky. A ješ-
tě větší: „Předprodej končí o půl-
noci!“ Přesto vám ještě dva dny
poté přijde e-mail, že si produkt
vlastně ještě pořád můžete koupit.
„Vrátíme vám peníze!“ Pokud však splní-
te naše podmínky, což vůbec není snadné.
Tahle skupina je naštěstí poměrně snadno
prohlédnutelná. A taky se jí lze celkem jedno-
duše vyhnout. Ať už jste v roli zákazníka nebo
toho, kdo produkt nabízí. Často totiž vede
k jednorázovým obchodům. Zákazníci u vás
nakoupí jednou, ale podruhé už si na vás dají
pozor.
Cenové triky. Další část manipulativních
technik se týká cen a slevové politiky. Baťov-
ské ceny, zaokrouhlení i různé způsoby, jak
cenu prezentovat, o kterých píše Nick Kolen-
da jsou jednak vědecky podložené, jednak
převážně neškodné. Kromě toho, že dokazu-
jí, jak snadné je ovlivnit lidské vnímání. Na-
proti tomu komunikovat „výhodnou“ slevu ve
srovnání s cenou, za kterou se výrobek reál-
ně nikdy neprodával, už mi přijde jako klamá-
ní zákazníka. Podobně online produkty, které
se (byť omezenou dobu) prodávají za deseti-
nu normální ceny, ve mně budí pochybnosti
o jejich skutečné hodnotě. Slevy jsou podle
mě legitimní marketingový nástroj. Když se
ale používají s rozumem a cíleně. Třeba za
věrnost, pořízení většího množství najednou
nebo nákup v předprodeji. „Promo akce jsou
tak běžným způsobem manipulace, že často
zapomínáme, že jsme vlastně manipulováni.“
(Simon Sinek).

Hra na emoce
Osobně za nejnebezpečnější druh manipula-
ce pokládám vyvolávání nepříjemných pocitů,
které by člověka za normálních okolností ne-
napadly. Nebo ne v takové míře. Patří k nim
například: 
Strach. Většina lidí už je na jeho vyvolávání
citlivá, proto se častěji vyskytuje jako FOMO
(Fear of Missing Out). Je to konkrétně
strach, že něčeho není dostatek, takže o to

přijdeme. „Poslední kusy skladem.“
„Jediné vystoupení v ČR.“ „Zarezer-
vujte si dovolenou včas.“
Vina. Manipulace se dá založit i na
přirozeném altruismu a na škodě,
kterou můžete způsobit druhým li-
dem. Podobné náznaky najdete na-
příklad v reklamách na očkování, po-
vinné ručení i pojištění podnikatelské
odpovědnosti.
Nespokojenost. Když jste spokojení,
nemáte potřebu nakupovat. Oblíbe-
nou marketingovou taktikou je proto

napřed vyvolat nespokojenost a tu pak
následně řešit nabídkou služeb či produktů.

Nedostatečnost. Nejsi dost dobrý/á. Ales-
poň ne bez našeho produktu či služby. Tento
princip už řadu let využívá hlavně módní
a kosmetický průmysl. Myslíte, že jste vůči
němu úplně imunní? Schválně si zkuste pře-
stat holit nohy nebo používat deodorant...

Jak se manipulaci vyhnout?
Nalaďte se na své podnikání. Podnikání pod-
le mé zkušenosti funguje nejlépe, když jste
s ním v souladu. Pak děláte přesně to, co
máte. Prodáváte věci, kterým věříte a se
kterými máte sami dobrou zkušenost, staví-
te na svých silných stránkách a používáte
metody a postupy, které sami pokládáte za
etické. Jak se na svůj byznys skutečně nala-
dit? Nechte se vést intuicí. Že pro vás něco
není v pořádku, vám často prozradí i vaše tě-
lo. Nebo své metody a techniky zkonzultujte
s duší vašeho byznysu.
Úspěšné malé byznysy většinou prodávají
velmi úzké skupině lidí, kteří mají jednak kon-
krétní a jasně definované potřeby, jednak po-
dobný světonázor. Čím přesněji víte, kdo je
váš zákazník, jak přemýšlí, v jaké situaci se
nachází a jestli je to muž nebo žena, tím vět-
ší je pravděpodobnost, že mu budete nabízet
věci, které skutečně potřebuje. Tím pádem
ho nijak zvlášť nemusíte přemlouvat, aby si
je koupil.
Respektive o propagaci svého byznysu pře-
staňte takhle přemýšlet. Inspirujte se v knize
Austina Kleona „Ukaž, co děláš“. Prostě vy-
právějte o tom, čím se právě zabýváte, jaký
smysl vám to dává a co vás na tom baví. Va-
še zákazníky to pravděpodobně bude bavit
taky. A žádné manipulativní přesvědčování
nebude potřeba...

Marketingový poradce (24)

JAK PRODÁVAT 
BEZ MANIPULACE

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.
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Klatovy – „Odebírám zboží asi od 50 doda-
vatelů, ale skutečný zájem o zpětnou vazbu
ode mě jako obchodnice má pouze asi pět
z nich. Jsou to ti, kteří mají i velmi dobrý
prozákaznický přístup. Většina výrobců ne-
dodává emoci a příběh, ale pouze distribu-
uje zboží. Velmi se mi naopak líbí třeba pří-
stup značky Pleas, která pořádá i módní
přehlídky pro své odběratele,“ říká Alena
Martinová, majitelka kamenné prodejny
Spodní prádlo Martina, která se nachází
Klatovech přímo na pěší zóně kap. Jaroše,
což je blízko náměstí v centru města. 

Jak se doposud vyvíjelo vaše podnikání?

Podnikám už 25 let, tedy od roku 1995.
Jsem vyučená švadlena spodního prádla
a mým snem vždy bylo mít dům prádla. To se
mi až nyní podařilo, kdy je naše prodejna už
na pátém místě, a to na pěší zóně kap. Ja-
roše v Klatovech. Měli jsme prodejnu i přímo
na náměstí, ale současná poloha nám vyho-
vuje mnohem více. Prodejna se rozkládá na
dvou patrech, celkově na 150 m2 a prodá-
vám v ní já a dvě prodavačky. 

Kdo jsou vaši zákazníci? 

Jsou to ženy i muži od 30 let věku až do
kmetství, chodí k nám také ženy okolo 35
a 40 let, které jsou maminky a přivádí sebou

i své děti ve věku teenagerů. Dnes je složení
mojí klientely 50 % mužů a 50 % žen, dříve
to bylo 80 % žen a 20 % mužů. Muži, kte-
rým je okolo 50 let, k nám chodí nakupovat
i sami, bez svých partnerek, což dříve obvyk-
lé nebylo. 

Můžete nám představit skladbu vašeho
sortimentu?

Nabízíme podprsenky různého typu i v nad-
měrných velikostech, pro pány máme v na-
bídce klasické bavlněné spodní prádlo od

značky Andrie. Co se týká značek, prodává-
me zboží od českých dodavatelů, ale i pol-
ských, německých, rakouských a řeckých,
dále značky jako Mustang, Calvin Klein apod.
Dámy u nás dále naleznou volnočasovou mó-
du, ale také pyžama, ty máme i pro pány,
stejně jako ponožkové zboží. V sortimentu si
u nás zákaznice mohou zakoupit také noční
košilky, rovněž i plavky, a to nejen pro sebe,
ale i pány a děti. 
Když jsem začínala podnikat, nabízela jsem
takovou tu běžnou klasiku v oblasti spodního
prádla, nikdo to tady neprodával a měla
jsem konkurenci sedmi obchodů se spodním
prádlem, postupem času zůstala jen naše
prodejna. Moje klientela chtěla časem luxus-
nější a kvalitní sortiment, s čímž jsem jí sa-
mozřejmě vyhověla. 

Co je pro zákaznice a zákazníky nejdů -
ležitější na vašem zboží, když si jej vybí-
rají? 

Nejvíce zákaznice požadují a kupují podpr-
senky a plavky, o něco méně casual šaty.
Aktuálně je mezi mými zákaznicemi velký
trend spodní prádlo bez kostic, protože je
pohodlné. Zákaznicím nabízím službu měře-
ní, ale spodní prádlo je nutné vždy vyzkou-
šet, protože člověk není jen nějaká věc, ale
živý tvor. Nejen dámy, ale i pánové požadují
stále častěji kvalitu, za kterou jsou ochotni
zaplatit. 

Obchod se spodním, denním, nočním prádlem a plavkami

NABÍZÍME 
I NADMĚRNÉ VELIKOSTI

Alena Martinová
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Navštěvujete veletrhy STYL a KABO
v Brně?

Ano, protože jsou tam výrobci, od kterých
odebíráme zboží do naší prodejny. Je příjem-
né se tam setkat osobně, popovídat si, ob-
jednat si zboží, a hlavně osahat si ho. Osobní
kontakt je k nezaplacení. 

Existuje nějaké konkrétní zboží, které se
vám nedaří sehnat a zákazníci by jej oce-
nili?

Ano, ráda bych jako doplňkový sortiment na-
bízela krajkové masky, kloboučky a rukavičky
a podobné erotické prádlo, bohužel se mi
tento typ zboží nedaří sehnat. 

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

Stává se to, je to asi mým špatným odha-
dem. Někdy se stane, že koupím řadu prád-
la a zákazníkům se nelíbí, opravdu netuším,
proč tomu tak je. Každopádně cena vyhrává,
pokud se výjimečně nějaký sortiment nepro-
dává, dám na něj vysokou slevu a poté si
zboží svého zákazníka/zákaznici vždy dříve či
později najde. 

Jak často měníte vzhled výlohy?

Snažím se pravidelně měnit obsah výlohy
každý týden, protože jak známo, stále platí,
že výloha prodává. 

Jak přistupujete k propagaci? 

V minulosti jsme pořádali módní přehlídky,
ale zjistili jsme, že nejlepší reklama pro nás
je, kromě spokojené/ho zákaznice/záka-
zníka, reklamní akce, kdy uděláme reklamní
leták s padesátikorunovým kuponem a roz-
nášíme ho po naší klientele. Roznášíme ho
sami s manželem a milují to ženy i muži.
Pravidelně tuto akci pořádáme v období
před Vánocemi a naše zákaznice i zákazníci
se již na ni velmi těší. Mohli bychom si za-
platit brigádního pracovníka na tuto čin-
nost, ale není to ono, není v tom ta emoce.
Musíte všechno dělat pro radost a výsledek
se dostaví. 

Jaký vztah máte k sociálním sítím?

Přiznám se, že vztah k technologiím i sociál-
ním sítím příliš vřelý nemám, ale snažím se
pracovat na zlepšení. 

Které období pro vás doposud bylo nej-
těžší v podnikání? Díky čemu si myslíte,
že jste se doposud úspěšně udržela na
trhu a jaké máte plány do budoucna? 

Díky široké nabídce sortimentu a skutečnos-
ti, že většinu vydělaných peněz investuji zpět
do obchodu, je to moje srdcovka. Jsem
šťastná, že i v těžkých dobách, díky svému
přístupu, jsem schopná nakupovat, protože
mít prázdný obchod by na zákazníky nepůso-
bilo moc dobře. 
Nejtěžší období jsem měla kolem roku 2009,
když byla finanční krize, to byla doba, kdy jsem
sotva vydělala na nájem, zaplatila prodavačku
a sama jsem neměla výplatu. Když bylo nej-
hůř, manžel mě vždy podpořil, jak finančně,
tak i psychicky a za to jsem mu velmi vděčná.
Co se týká plánů do budoucna, chci obchod
udržet a věnovat se co nejvíce zákazníkům
a plnit jejich přání, povýšit tak servis našich

služeb na nejvyšší možnou úroveň. Velmi mě
v poslední době potěšilo, že přišli zákaznice
a zákazníci s přáním si u nás nakoupit proto,
aby nás podpořili a náš obchod přežil. 

Plánujete spustit internetový obchod?

Neplánuji. V minulosti jsme e-shop provozo-
vali, ale nefungovalo nám to. Mimo jiné se
nám vracelo zboží v nepříliš dobrém stavu,
bylo kolem toho spoustu práce a chyběla
tam emoce, která se odehrává při osobním
prodeji v kamenné prodejně.

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

Vnášejte do svých výrobků a aktivit informa-
ce a emoce, to je pro obchodníky a společný
úspěch opravdu zásadní. Bylo by skvělé, kdy-
by výrobci vytvářeli např. ze zbytků látek,
z nichž tvoří svoje produkty, s logem drobné
předměty a dodali je nám obchodníkům jako
dárky k nákupu pro zákazníky. 

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová 
Foto: archiv Aleny Martinové
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Zlín – Reklamační řízení je nemilou záleži-
tostí jak pro obchodníka, tak i pro záka-
zníka. Pomineme-li skutečnost, že se dnes
snaží zákazníci reklamovat cokoliv, co se
jim na obuvi či jiném zboží nelíbí, tak pře-
ce jen je nutné dodržovat při vyřizování re-
klamací na maloobchodě určité zásady,
které zákon prodávajícím, ale i spotřebite-
lům ukládá.

Naše legislativa nezná pojem „reklamační
řád“. Tento dokument, který má ale v klasic-
ké kamenné maloobchodní prodejně vyvěšen
snad každý prodávající, je zpracováván na
základě příslušných ustanovení Zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Záko-
na č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebite-
le v platném znění. Tato forma informování
spotřebitele o podmínkách, za jakých může
obuv či jiné zboží reklamovat, se jeví jako nej-
vhodnější. 

Informovat zákazníka
Již při prodeji je vhodné zákazníka informovat
zejména také o účelovosti a specifických
vlastnostech obuvi, včetně doporučení pro její
ošetřování a údržbu, aby se předešlo rekla-
macím z těchto důvodů. I když jsou k obuvi
připojeny podrobné informační letáčky od vý-
robců, je dobré zákazníka o základních vlast-

nostech a specifikách obuvi informovat
i ústně s doplněním, že podrobnější informa-
ce jsou k obuvi přiloženy. Pro zákazníka je dů-
ležité, aby měl odpovídající informace v době
nabídky, tj. tehdy, kdy se rozhoduje pro koupi.
Na žádost kupujícího dále prodávající potvrdí
v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou
dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného
plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze uve-
dené potvrzení nahradit dokladem o zakoupe-
ní věci obsahujícím potřebné údaje.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, te-
dy pokud kupující reklamuje, je prodávající
povinen vydat kupujícímu, který je spotřebite-
lem, písemné potvrzení o tom, kdy spotřebi-
tel právo uplatnil, co je obsahem reklamace
a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel
požaduje. Důležitá je také skutečnost, že
v provozovně musí být po celou provozní do-
bu přítomen pracovník pověřený vyřizováním
reklamací. 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady
(reklamaci), která se vyskytne u spotřebního
zboží, tedy i u obuvi nebo oděvů, v době 24
měsíců od převzetí. Přičemž projeví-li se va-
da v průběhu prvních šesti měsíců od pře-
vzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí – průkazní povinnost je v této době
na straně prodávajícího. Právo z odpověd-
nosti za vady lze uplatnit pouze u vad, za kte-
ré prodávající kupujícímu odpovídá.

Za vadu, za kterou prodávající odpovídá, ne-
lze považovat případy, kdy:
■ kupující vadu sám způsobil,
■ u věcí prodávaných za nižší cenu vadu, pro

kterou byla sjednána nižší cena, jestliže ku-
pující o této vadě věděl před převzetím věci,

■ opotřebení věci způsobené jejím obvyklým
užíváním;

■ a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

Kupující je povinen prokázat oprávněnost
svého nároku na uplatnění reklamace u pro-
dávajícího. Vedle vytknutí vady je tedy povi-
nen prokázat, že reklamuje u správného
prodávajícího či osoby určené k provedení
opravy v rámci práva z vadného plnění
a v zákonem stanovené době. To lze proká-
zat nejlépe prodejním dokladem či písem-
ným potvrzením rozsahu a doby trvání po-
vinností prodávajícího v případě vadného pl-
nění, popř. dokladem o poskytnutí záruky za
jakost apod. 

Jednat bez zbytečného 
odkladu
Zde si musíme uvědomit, že nelze reklama-
ce paušálně zamítat jen se zdůvodněním, že
kupující neuplatnil reklamaci včas. Musíme
vždy uvést, co tímto svým jednáním kupující
způsobil. Pokud pokračoval v používání obuvi
s prokazatelnou vadou, došlo v důsledku to-

Reklamace obuvi v maloobchodě

JAK SPRÁVNĚ
POSTUPOVAT

Foto Pixabay
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hoto jednání k její celkové devastaci a poško-
zení, znemožnil tak prodávajícímu např. pro-
vést bezplatnou záruční opravu, jen na kte-
rou měl zákonný nárok. Kupující by tedy měl
reklamovat bez zbytečného odkladu, nicmé-
ně i poslední den zákonné lhůty je prodávající
povinen jeho reklamaci přijmout a vyřídit.
Zákon dále říká, že má-li věc při převzetí va-
dy, (potažmo tedy i v prvních šesti měsících)
může kupující požadovat i dodání nové věci
bez vad, pokud to není vzhledem k povaze va-
dy nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze
součásti věci, může kupující požadovat jen
výměnu součásti; není-li to možné, může od-
stoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem
k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu
odstranit bez zbytečného odkladu, má kupu-
jící právo na bezplatné odstranění vady. Prá-
vo na dodání nové věci, nebo výměnu sou-
části má kupující i v případě odstranitelné va-
dy, pokud nemůže věc řádně užívat pro opa-
kovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad. V takovém případě má kupující
i právo od smlouvy odstoupit.
Je-li kupující spotřebitelem, prodávající nebo
jím pověřený pracovník rozhodne o reklama-
ci: ihned, ve složitých případech do tří pra-
covních dnů. Do této lhůty se nezapočítává
doba potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace, včetně odstranění vady, musí
být vyřízena také bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění re-
klamace, pokud se prodávající se spotřebite-
lem nedohodne na delší lhůtě. Po marném
uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na
dodání nové věci nebo právo odstoupit od
smlouvy, případně může požadovat slevu.
Bohužel i v době omezení prodeje na malo-
obchodě kvůli pandemii covid-19 nebyli pro-
dávající zproštěni této povinnosti a řešili
jsme více případů, kdy museli zákazníkům

vracet kupní cenu i u reklamací, které byly
neoprávněné, jen z toho důvodu, že nebyla
včas zaslána spotřebiteli informace o řešení
jeho reklamace. Za vyřízení reklamace se
opravdu považuje až podání informace o vyří-
zení reklamace prodávajícím spotřebiteli
v souladu s nálezem Ústavního soudu. 

Nutné je 
písemné potvrzení 
V praxi je tedy nutné si vzít od spotřebitele e-
mailový nebo mobilní kontakt, abychom moh-
li spotřebitele včas informovat o způsobu vy-
řízení jeho reklamace. Datum a způsob po-
dání informace spotřebiteli si musí prodáva-
jící poznačit na reklamační lístek, dalším
datem pak zde bude datum převzetí vyříze-

né reklamace kupujícím. Pochopitelně
první uvedené datum na reklamač-

ním lístku je datum přijetí rekla-

mace. Prodávající je vždy povinen vydat spo-
třebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace, včetně potvrzení o pro-
vedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Spory vzniklé v souvislosti s reklamačním ří-
zením by měly být přednostně řešeny v rám-
ci existujících systémů mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, v ostatních přípa-
dech je k řešení těchto sporů příslušný
soud. Podle § 14 zákona o ochraně spotře-
bitele má prodávající informovat jak na staci-
onárních provozovnách, tak na internetu,
o subjektu mimosoudního řešení spotřebitel-
ských sporů, který je pro daný typ výrobku či
služby věcně příslušný. Informace musí za-
hrnovat též internetovou adresu tohoto sub-
jektu. Doporučujeme proto prodávajícím za-
komponovat do reklamačního řádu nebo vy-
věsit na prodejně vedle reklamačního řádu,
který je staršího data, následující informaci:
Pro mimosoudní řešení spotřebitelských spo-
rů vzniklých ze smluv uzavřených se spotřebi-
teli je příslušná Česká obchodní inspekce,
poštovní adresa pro doručování návrhů je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00  Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
Bližší informace, včetně formuláře pro podá-
ní návrhu, lze najít na adr.coi.cz.

V příštím čísle časopisu Svět textilu & obuvi
se budeme zabývat infomačními povinnostmi
prodávajících a reklamačním řízením při dis-
tančním způsobu prodeje.

Vlasta Mayerová 
Česká obuvnická a kožedělná asociace, ZlínFoto Pixabay
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Praha – V minulém vydání časopisu Svět
textilu & obuvi jsme zveřejnili článek o pro-
jektu mobilní a webové aplikace s názvem
Bezpečná provozovna, za kterou stojí Hos-
podářská komora a oborové svazy. Ta
umožňuje snadnější přístup zákazníků do
provozoven, na kulturní a sportovní akce
a řadu dalších míst. Na základě článku se
vynořilo mnoho doplňujících dotazů, na
které Hospodářská komora odpovídá. Náš
časopis zveřejňuje ty nejdůležitější.

Otázka: Aplikací diskriminujete, protože
rozdělujete lidi na ty, kteří jsou otestová-
ni nebo naočkovaní, a ty, kteří nejsou.
O tom, komu, kdy a za jakých podmínek bude
umožněno podnikat, nerozhodují podnikate-
lé, ale vláda. Podnikatelé proto nabízejí státu
i zákazníkům jiné řešení, než jsou plošné zá-
kazy. Ať si každý svobodně vybere, zda je lep-
ší podnikatelům umožnit, aby se samoregu-
lovali a vytvořili bezpečné prostředí důvěry

mezi nimi a zákazníkem, nebo aby byl někte-
rý druh podnikání zapovězen, dokud tady bu-
de covid-19.

Otázka: Nevidím důvod, proč bych se měl
komukoli při vstupu do provozovny jakko-
li prokazovat.
Ani podnikatelé přece nechtějí, aby jim zá-
kazníci sdělovali zdravotní stav. Stát podle
našich informací nezvažuje, aby pro vstup do
obchodů se zákazník musel prokazovat po-
tvrzením. Jestliže ale potvrzení u jiných seg-
mentů podnikání stát bude vyžadovat, nebo
dokonce bude podmínkou k tomu, aby podni-
katelé mohli po roce uzávěr začít znovu pod-
nikat, podnikatelé i zákazníci budou mít v ru-
ce nástroj, který můžou použít. Musí být na
svobodném rozhodnutí podnikatelů i zákazní-
ků, zda tyto podmínky přijmou, nebo ne.

Otázka: Jako zákazník nemám chytrý te-
lefon.
Ne všichni ho používají, proto Hospodářská

komora počítá i s prokázáním se
v papírové verzi.

Otázka: Nebudu přece pla-
tit 1 500 korun za PCR
test, abych šel na pivo do
hospody...
K tomu vás nikdo nenutí. Za si-
tuace, kdy se v ČR testuje
500 000 lidí denně povinně
v zaměstnání a přibývají desítky
tisíc naočkovaných, podnikatelé
nevidí důvod, proč by si po práci
nemohli večer zajít na pivo na za-
hrádku nebo do kina. Hovoříme
o dobrovolném a dlouhodobém
prostoru bezpečí – jednak pro
personál podnikatelů, jednak pro
zákazníky.

Otázka: Nebudu kupovat něja-
kou drahou čtečku, abych mohl
lidi pustit dovnitř.
Řešení musí být levné, dostupné
a pro podnikatele i zákazníka uživatel-

sky co nejjednodušší. Podnikateli bude stačit
mobilní telefon, tablet, počítač či jiné zaříze-
ní, které užíval pro EET.

Otázka: Kdo bude zákazníky kontrolo-
vat? Nemám na to čas ani dostatek per-
sonálu.
Kontrola při vstupu je obtěžující pro podni-
katele i zákazníka. Jestliže deklarujete, že
jste provozovnou bezpečnou pro zákazníky
i zaměstnance, pak je třeba, aby si to oba
vzájemně prokázali. Každý podnikatel si mu-
sí dát na misku vah, zda je pro něj výhodněj-
ší otevřít za nějakých podmínek, nebo ne.
Je to diskomfort, ale pokud to bude jedinou
cestou k otevření provozovny, je to efektivní
řešení.

Otázka: Test nehodlám platit, očkovat se
taky nenechám, covid jsem taky neměl.
Takže já jako zdravý člověk budu sedět
doma?
Tuto otázku musíte položit vládě, která sta-
novuje pravidla. Stejně nespravedlivé je to,
že stát zakázal některým podnikatelům pod-
nikat, ačkoliv nikdy nebyli zdrojem nákazy.
Jsou mezi námi podnikatelé, kteří chtějí pod-
nikat a jsou připraveni pro zákazníka vytvořit
takové prostředí, v němž se nebude cítit
ohrožen nákazou. Bezpečněji se zákazníci
budou cítit v těch provozovnách, které bu-
dou dodržovat určité protiepidemické stan-
dardy za účelem snížení rizika přenosu náka-
zy. Jejich povinností ale je i chránit zdraví
svých zaměstnanců.

Otázka: Nechci vést evidenci zákazníků
nebo jejich aktivit.
Nikdo nechce tyto záznamy pořizovat, pod-
nikatelé tyto informace nepotřebují. Nicmé-
ně požadavky sdělují hygienici, přičemž jedi-
ným nám známým důvodem pro to, aby se
tato evidence vedla, je vytrasování lidí, kteří
mohli potenciálně přijít do styku s nemoc-
nou osobou.

APaČ, HK ČR
Ilustrační foto: Hospodářská komora ČR

Diskuze k článku Chytrá mobilní aplikace

MÁ ZDRAVÝ ČLOVĚK
SEDĚT DOMA? 
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Dobříšský závod žil převážně z exportu a za-
hraniční vlastníci zásobovali zdejší kvalitní pro-
dukcí vyspělé zahraniční trhy. I když šít tu bylo
levné a rukavice byly v západních zemích vel-
mi žádané, vlastníci postupně přesouvali výro-
bu i stroje do zemí, kde jsou náklady na pra-
covní sílu ještě nižší. „Chvíli to vypadalo, že
všichni budou nosit jen rukavice z asijských
továren. Koupíte je za 200 korun, a naše by
stály minimálně jednou tolik. V poslední době
však vidím, že se opět dostávající do módy
kvalitní a dražší rukavice, což souvisí zřejmě
s tím, že se spotřebitelé v minulosti několikrát
spálili se špatnými výrobky,“ vysvětluje Ludmi-
la Osičková, která se snaží rukavičkářské ře-
meslo v Dobříši udržet a organizuje i works-
hopy nebo rekvalifikační kurzy na základě
akreditace MŠMT. 

Akreditovaná lektorka rukavičkářství
Paní Ludmila Osičková je jediná akreditovaná
lektorka rukavičkářství v České republice
a pobývala i v zahraničí. „Vyučovala jsem toto
řemeslo v Mnichově u jedné rukavičkářské
firmy, potom chvilku i v Irsku a letos na mne
čekají v Polsku.“ Dílna Moje rukavice sídlí na
stejné adrese, kde bývaly dříve Rukavičkář-
ské závody Dobříš. „Zatímco za okny továrny
naproti je nyní pusto, v bývalém zdravotním
středisku jsou rozmístěné pracovní stoly
a šicí stroje, na kterých si mohou zájemci
zkusit ušít vlastní rukavice“, upřesňuje paní
Ludmila Osičková.
Jednou z klíčových vlastností kvalitních kože-
ných rukavic je přizpůsobivost tvaru ruky. Je-
stliže se při natažení na ruku nepřizpůsobí
„jako druhá kůže ruky“, pak to bývá znamení

toho, že kůže byla neodborně zpracována
a následně střižena, nebo byl použit levný,
a tedy nevhodný materiál. „Když si rukavice
natáhnete, hned cítíte, že to není ideální. Še-
třit se v tomto případě opravdu nevyplatí,“
podotýká lektorka Ludmila Osičková s tím, že
velmi záleží na vypracování materiálu i způso-
bu, jak se následně rozměřuje. Podstatné je
také to, pro jaký trh se rukavice šijí – napří-
klad Francouzi mají prsty delší a štíhlejší než
Němci nebo Češi.

Produkty s příběhem
V současnosti chtějí zákazníci více produkty
s určitým příběhem, kvalitním návrhem či pro
speciální účely. Vrací se tedy poptávka po
pánských i dámských rukavicích klasického
střihu z perfektně vybrané a připravené kůže,
do módy se opět dostávající rukavice pro říze-
ní vozu, hraní golfu či jezdecké rukavice. Na
trhu jsou k dispozici nejrůznější barvy, stále
však přetrvává dominance klasické černé
a hnědé. „V souvislosti s barvami hodně zále-
ží na spolupráci s koželuhem, který musí být
schopen zafixovat barvu tak, aby ani při navlh-
nutí rukavice nedocházelo k pouštění barvy,“
podotýká Ludmila Osičková, která má ve
svém šatníku více než dvacet párů. Příprava
rukavice je komplexní činnost a zahrnuje
množství kroků. Pokud všechny provádí sku-
tečný profesionál, správně ušitá rukavice z vy-
braného materiálu může svému uživateli dě-
lat radost až dvacet let. A vzhledem k tomu,
že kůže je přírodní materiál, jenž se vyvíjí, po
čase získají rukavice zcela unikátní patinu.
S rostoucí životní úrovní obyvatel, specifický-
mi zájmy i touhou se odlišit od mainstreamo-

vé konfekce poptávka po ručně vyráběných
rukavicích nadále roste. A s tím i pravděpo-
dobnost, že Dobříš zůstane na evropské ma-
pě rukavičkářského řemesla. 
Do branže se dostala na začátku devadesá-
tých let jako studentka Střední odborné školy.
„Šla jsem na obor rukavičkářství v Dobříši, ze
kterého většina mých spolužaček rychle utek-
la, ale mne to bavilo. Začala jsem svou kari-
éru na dílně a jako šička pracovala na stroji
Štep,“ říká Ludmila Osičková. Během pěti let
se dostala k návrhářství i šití kolekcí. Násled-
ně jí ředitelství umožnilo vzdělávat se v oblasti
marketingu a managementu. „Vybrali si mne
do obchodního úseku, jezdili jsme na veletrhy
a výstavy, naučila jsem se odbornou angličti-
nu,“ popisuje Ludmila Osičková. Když v roce
2000 majitel dobříšských rukavičkářských zá-
vodů redukoval stavy, rozhodla se odejít
a s kolegou založit novou dílnu.

Pokračovat v tradici
Další zkušenosti Ludmily Osičkové z rukavič-
kářství jsou sérií velké euforie při budování no-
vých dílen s novými majiteli, a podobně i vel-
kých zklamání, když se vlastníci po čase roz-
hodli přesunout výrobu do „levnějších“ zemí.
„Poslední majitel to udělal v roce 2018, kdy
uzavřel dobříšskou výrobu s desítkami šiček
a přesunul ji do Maroka. Vedla jsem tým, ve
kterém hlavní a nejsložitější šití dělaly ‚holky‘
v důchodovém věku a mladší švadleny měly
většinou na starosti přípravu a dokončování
rukavic,“ vypráví Ludmila Osičková. Protože
zkušené pracovnice už půjdou na odpočinek
a své zkušenosti nepředají nikomu mladšímu,
hrozí, že rukavičkářství v Dobříši definitivně
skončí. „Rukavičkářství je krásný obor s úžas-
nou tradicí, a jsem poslední, kdo ho může vy-
učovat. Tento obor je pro mě výzvou i poslá-
ním zároveň, z toho důvodu chci v této české
tradici pokračovat,“ říká Ludmila Osičková.
Dnes Ludmila Osičková díky své jedinečnosti
proniká do povědomí veřejnosti jako žena,
která šíří osvětu tohoto krásného, téměř za-
pomenutého řemesla. Zve do své dílny fa-
noušky, zákazníky a studenty nejen osobně,
ale také živými vstupy a předtočenými videi
na sociálních sítích LinkedIn a Instagramu. 

Zdroj: mojerukavice.cz

Jak poznat kvalitní rukavice?

SKONČÍ DALŠÍ OBOR?

Dobříš – Rukavičkářské závody v Dobříši prošly v posledních dvou desetiletích dramatickým
vývojem. Doby, kdy závod vyráběl miliony kusů rukavic ročně, jsou nenávratně pryč. A ještě
před několika lety to vypadalo, že o tradiční rukavičkářství nemá v Česku nikdo zájem. 

Ludmila Osičková



Svět textilu & obuvi

34

Čísla a fakta

červenec – srpen 2021

Společnost ManpowerGroup Česká repub-
lika zveřejnila začátkem léta 2021 výsled-
ky průzkumu ManpowerGroup Index trhu
práce pro třetí čtvrtletí roku 2021.

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index 
trhu práce pro třetí čtvrtletí 2021 byla
všem účastníkům vybraného reprezentativní-
ho vzorku 705 zaměstnavatelů v ČR polože-
na otázka: „Jak očekáváte, že se změní cel-
kový počet zaměstnanců ve vaší společnosti
v následujícím čtvrtletí do konce září 2021
v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
třetí čtvrtletí 2021 příznivé náborové plány
a potvrzuje se tak pozitivní tendence nazna-
čená v předchozím čtvrtletí. 11 % zaměst-
navatelů očekává nárůst počtu zaměstnan-
ců, 4 % předpovídá jejich snížení a 83 % za-
městnavatelů nepředpokládá žádné změny.
Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index
trhu práce pro Českou republiku pro třetí
čtvrtletí 2021 hodnotu +7 % (rozdíl mezi
procentem zaměstnavatelů, kteří budou na-
bírat a propouštět).
„Rostoucí nezaměstnanost v době pandemie
neznamenala pro zaměstnavatele snadnější
nábory. Propouštění v gastronomii, službách
a administrativních provozech nepřineslo no-
vé uchazeče do průmyslu, zdravotnictví nebo

školství. Poptávka firem se stále více míjí
s dostupnými uchazeči, protože pandemie
zmrazila trh práce. Kdo nemusí, nemění za-
městnání, protože to znamená nejistotu a ri-
ziko. Podle ManpowerGroup index trhu práce
začínají firmy ve všech sektorech opět nabírat
a uvádí, že mají ještě větší problém obsadit
svá volná místa než před pandemií. Řešením
složité situace na novém trhu práce je ještě
větší důraz firem na změnu a zvyšování kvali-
fikace zaměstnanců, využívání alternativních
a flexibilních forem práce, zlepšování péče
o zaměstnance a hledání nových způsobů, jak
si vytvářet databázi potenciálních uchazečů
do budoucna,“ říká Jaroslava Rezlerová, ge-
nerální ředitelka ManpowerGroup Česká
a Slovenská republika.

Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategori-
ích vykazovaly rychlý nárůst počtu zaměst-
nanců již minulém čtvrtletí, a i v příštích 3
měsících očekávají zvyšování počtu zaměst-
nanců. Nejvyšší tempo nárůstu náborů před-
pokládají velké organizace nad 250 zaměst-
nanců s Čistým indexem +26 %. Mikro
a střední zaměstnavatelé budou zvyšovat po-
čet zaměstnanců, ale tempo náboru bude
oproti předchozímu čtvrtletí již lehce zpoma-
lovat. Mikro organizace hlásí Čistý index
+4 %, střední organizace vykazují Čistý index

+2 %. Malé organizace vykazují mírně pozi-
tivní tempo nárůstu náborů s Čistým inde-
xem +1 %, který je stejný jako v předchozím
čtvrtletí. Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku, kdy covid-19 poprvé ovlivnil
náborové plány, Čistý index posílil ve všech
čtyřech kategoriích podle velikosti, přede-
vším ve velkých organizacích o 28 procent-
ních bodů. Index v mikro organizacích je sil-
nější o 9 procentních bodů, malé organizace
hlásí nárůst o 6 procentních bodů a střední
o 5 procentních bodů.

Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé ve všech sedmi skupinách
odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí
nárůst počtu zaměstnanců. Nejsilnější nábo-
rové plány předpokládá odvětví Stavebnictví
a Zpracovatelský průmysl s Čistým indexem
+13 % (ve stavebnictví bude 19 % firem na-
bírat a 6 % propouštět, ve zpracovatelském
průmyslu bude 18 % firem nabírat a 5 % pro-
pouštět). Pozitivní náborové plány hlásí ko-
nečně od začátku pandemie i Ubytování
a stravování s Indexem +9 %, následovaný
odvětvími Finance, pojištění, nemovitosti
a další služby podnikům a Ostatní služby (Stát-
ní správa, zdravotnictví, vzdělávání, kultura,
osobní služby, doprava, skladování a komuni-
kace) s Indexem +6 %. Nárůsty počtu za-
městnanců očekává s Indexem +5 % odvětví
Velkoobchod a maloobchod a také Ostatní vý-
roba (Výroba a rozvod el., plynu a vody; Ze-
mědělství, myslivost, lesnictví a rybolov; Těž-
ba nerostných surovin) s Indexem +3 %.
Ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku, kdy covid-19 poprvé ovlivnil náborové
plány v průzkumu, Index posílil v šesti ze sed-
mi odvětví. Ostrý nárůst o 28 procentních
bodů hlásí Ubytování a stravování, následo-
vané odvětvím Zpracovatelský průmysl s ná-
růstem Indexu o 19 procentních bodů. Index
v odvětví Finance, pojištění, nemovitosti
a další služby posílil o 14 procentních bodů,
ve Stavebnictví o 13 a v Ostatních službách
o 11 procentních bodů. Index v odvětví
Ostatní výroba zůstává na stejné úrovni.

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech
očekávají v příštím čtvrtletí zvyšování počtu
zaměstnanců. Silnější náborové plány hlásí
Praha a Morava a Slezsko s Indexem +9 %,
Čistý index v Čechách dosahuje hodnoty
+5 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím
Čistý index v Praze zůstává stabilní, na Mo-
ravě a ve Slezsku oslabil o jeden procentní
bod a v Čechách o dva procentní body. Ve
srovnání se stejným obdobím minulého roku,
kdy pandemie covid-19 poprvé ovlivnila plány
zaměstnavatelů, náborové aktivity posílily ve
všech třech regionech, nejvíce v Praze o 24
procentních bodů. Zaměstnavatelé v Če-
chách hlásí zlepšení Indexu o sedm procent-
ních bodů a na Moravě a ve Slezsku o šest
procentních bodů.

ManpowerGroup Index trhu práce 3. čtvrtletí 2021

OPTIMISMUS SE VRACÍ 
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Liberec – Použité roušky a respirátory představují závažnou ekolo-
gickou stopu. Denně se jich produkují miliony a plast, ze kterého
jsou vyrobeny, se rozloží v lepším případě až za desítky let. Vědci
z Fakulty strojní a Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci na-
bízí řešení: roušky a respirátory z kyseliny mléčné.

„Je to látka, kterou důvěrně zná i naše tělo. Kyselina mléčná se nám
při větší námaze běžně vyplavuje ze svalů, čímž brání jejich přetížení.
Tělo ji umí snadno odbourat a stejně tak i příroda. Po použití můžete
takovou roušku s klidem hodit na kompost,“ říká Petr Louda, vedoucí
katedry materiálu Fakulty strojní TUL. „Polypropylen, který je hlavním
materiálem většiny běžně vyráběných chirurgických roušek nebo re-
spirátorů, se v přírodě rozkládá desítky a možná i stovky let. S kyseli-
nou mléčnou jsme o řád rychlejší. Podstatné je však prostředí. Přede-
vším množství slunečního záření, vlhkost a působení organismů. Rou-
ška z kyseliny mléčné pohozená do stínu v lese pod kámen se bude
rozkládat také velmi dlouho,“ dodává profesor Louda.
Inspirací pro nový typ roušky našli naši vědci v oblasti medicíny, kde se
biodegradabilní materiály běžně používají například pro výrobu chirur-
gických nití. Výroba účinného filtračního materiálu v laboratorních
podmínkách dává slibné výsledky. Kyselinu polymléčnou, což je z che-
mického hlediska delší řetězec kyseliny mléčné, zpracovávají odborníci
z fakulty textilní elektrostatickým zvlákňováním na výchozí materiál –
nanotextilii. „Nyní nanomateriál vrstvíme na sebe tak, aby rouška účin-
ně filtrovala a zároveň aby se v ní dalo pohodlně dýchat,“ upřesňuje fá-

zi vývoje Jiří Chvojka, vedoucí katedry netkaných textilií a nanovláken-
ných materiálů fakulty textilní. Z kyseliny polymléčné lze přitom vyrobit
i gumičky k rouškám, čímž se redukuje další použití plastu. „Výhodou
této nanotextilie je i to, že se dá spojovat klasickým laserovým svařo-
váním stejně jako polypropylen. Není tedy třeba tuto fázi výroby upra-
vovat,“ říká doktor Chvojka.
Práce na snadno odbouratelném materiálu zabrala vědcům Technic-
ké univerzity v Liberci asi rok. Zadání a peníze na vývoj „ekologické“
roušky a také jednorázové kombinézy pro pracovníky ve zdravotnictví
dostaly fakulty od soukromého investora loni na jaře v době propuka-
jící pandemie koronaviru. Naši vědci jsou ale otevřeni i další spoluprá-
ci, která povede k využití biodegradabilní suroviny v jiných aplikacích.
Z kyseliny mléčné lze například snadno vyrobit i nápojové lahve jako al-
ternativu k PET lahvím – dalšímu globálnímu zdroji odpadu. Překážkou
je zatím cena. Rouška či láhev z kyseliny mléčné se zatím vyrobí asi
dvakrát dráž než rouška z polypropylenu a láhev z PET. „Cena je otáz-
kou trhu. Pokud bude po biologicky odbouratelných materiálech větší
poptávka, budou se i více vyrábět, a tím klesne jejich cena,“ doplňuje
Jiří Chvojka. 
Vzhledem k raketovému nárůstu produkce roušek a respirátorů v roce
2020 a 2021 a vzhledem k šířícím se zprávám o riviérách zaplavených
použitými rouškami naši vědci očekávají, že tlak na výrobu z komposto-
vatelných materiálů poroste. „Těsně před tím, než přišla korona, se
svět začal znepokojovat obřími ostrovy plastů v oceánech a Unie zaká-
zala používat plastová brčka. V rouškách a respirátorech je přitom
plastu mnohem více a vyrábí se jich od roku 2020 násobné množství.
Česká věda nyní nabízí alternativu,“ uzavírá profesor Petr Louda.

Zdroj foto: TZÚ

inzerce

Technická univerzita v Liberci

ROUŠKY, KTERÉ SE V PŘÍRODĚ 
RYCHLE ROZLOŽÍ

STYL – náš pevný bod v kalendáři
Brno – Přestože covid
omezil organizaci téměř
všech odborných akcí
v posledních dvou le-
tech, STYL stále zůstá-

vá významnou oborovou příležitostí k prezentaci výrobků
i oborových služeb. 

Také my se v SOTEXu připravujeme na letošní srpnový ročník,
který nám umožní setkat se s oborovými kolegy. Vystavovat
budeme společně s našimi partnery z Asociace textilního-
oděvního-kožedělného průmyslu a Textilního zkušebního ústavu
pod křídly CLUTEXu – klastru technické textilie. Pro odborníky
máme připravené informace o správném značení textilních vý-
robků a symbolech ošetřování textilních výrobků.

Naleznete nás v pavilonu P. Těšíme se na Vás!

Petr Louda a Jiří Chvojka s látkou z kyseliny polymléčné
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Praha – Jak je to s pracovními poměry
zaměstnanců v České republice? Za-
městnavatelé se řídí zákoníkem práce,
tudíž nenajdeme prakticky žádné rozdíly
například v pracovněprávních vztazích
úředníků a zaměstnanců jakékoliv sou-
kromé společnosti. V dnešním příspěvku
se zaměříme na otázku doručování 
v pracovním právu. 

Rozvázání pracovního poměru 
podle zákoníku práce
Uzavření pracovního poměru je poměrně jas-
né a nevyvstává v něm tolik otázek jako v pří-
padě ukončení pracovního poměru, pojďme
se na něj proto detailněji podívat a vysvětlit si
pravidla, a to zejména ohledně doručování pí-
semnosti o tomto ukončení. Nejdříve si při-
pomeňme, že existuje několik možností, jak
pracovní poměr vůbec ukončit.
Základními způsoby rozvázání pracovního po-
měru dle zákoníku práce jsou obecně výpo-
věď, dohoda, okamžité zrušení pracovního
poměru a zrušení ve zkušební době. O tom
jsme již podrobně psali v minulých číslech.

Pracovněprávní poměr zaměstnanců se uza-
vírá obvykle na dobu neurčitou, pokud je
však třeba nahradit dočasně nepřítomného
zaměstnance na mateřské nebo rodičovské
dovolené, při které tato nepřítomnost bude
delší než tři měsíce, lze uzavřít pracovní po-
měr i na dobu určitou. V takovém případě je
to jasné a pracovní poměr končí uplynutím
této doby.

Jak doručit písemnost 
o ukončení pracovního poměru
Základním pravidlem při doručování písem-
ností, které se týkají vzniku, změn a skončení
pracovního poměru, a to včetně dohod o pra-
cích konaných mimo pracovní poměr, je, že
tyto písemností musí být doručeny zaměst-
nanci do vlastních rukou. 
Doručováním do vlastních rukou se přitom
rozumí v prvé řadě doručení přímo na praco-
višti. Je-li to v praxi možné, musí zaměstna-
vatel vždy zaměstnanci doručit výpověď na
jeho pracovišti u zaměstnavatele, nebo se
o to alespoň pokusit. Teprve pokud takové
doručení není možné, například proto, že za-
městnanec v rozhodný den není na pracoviš-

ti z důvodu dovolené, nemocenské a podob-
ně, je možné výpověď doručit zaměstnanci
alternativními způsoby. 

Takovými alternativními způsoby jsou dle
zákoníku práce:
a) předání na kterémkoliv místě, kde bude

zaměstnanec zastižen,
b) zaslání prostřednictvím provozovatele

poštovních služeb,
c) zaslání prostřednictvím sítě nebo služby

elektronických komunikací, nebo
d) zaslání prostřednictvím datové schránky.

Tyto všechny možnosti jsou rovnocenné,
žádná není preferovaná. Záleží tedy jen na
zaměstnavateli, který z nich po neúspěšném
doručení na pracovišti zvolí.
Vyjma případů pod písm. b) a c), tedy pokud
se písemnost nedoručuje prostřednictvím
sítě nebo služby elektronických komunikací
nebo prostřednictvím provozovatele poštov-
ních služeb, považuje se písemnost za doru-
čenou také tehdy, jestliže zaměstnanec při-
jetí písemnosti odmítne. Je však třeba dbát
na to, aby o odmítnutí, ostatně stejně jako

Advokát radí

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
OHLEDNĚ ZMĚN
V PRACOVNÍCH POMĚRECH
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o převzetí, měl zaměstnavatel vždy důkaz.
Nejlépe podpis zaměstnance o převzetí či
odmítnutí příslušné písemnosti. Pokud jej
zaměstnanec odmítne poskytnout, což mů-
že být poměrně častý případ, je vhodné, aby
si zaměstnavatel zajistil například přítom-
nost svědků.

Způsoby doručení písemnosti
detailněji
Jaké zádrhele mohou nastat v případě doru-
čování písemnosti o ukončení pracovního po-
měru? Zaměstnanci se mohou zdráhat pí-
semnost přijmout nebo problém mohou být
také nepřítomní svědci. Pojďme se proto jed-
notlivé způsoby doručení ještě rozebrat:

a) předání na kterémkoliv místě, 
kde bude zaměstnanec zastižen

Zde může jít skutečně o jakékoliv myslitelné
místo, může jít o setkání na ulici, v obchodě
apod. Aby však mělo takové doručení vý-
znam, měl by zaměstnanec přijetí výpovědi
potvrdit, případně by měl existovat jiný důkaz
o tom, že k doručení skutečně došlo, zejmé-
na pokud by zaměstnanec doručení násled-
ně začal zpochybňovat. Jak bylo naznačeno
výše, důležitá může být například přítomnost
svědků. V naší praxi jsem zažil předávání vý-
povědi na letišti, přímo před nástupem do le-
tadla na dovolenou. 

b) zaslání prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb

V případě doručování prostřednictvím provo-
zovatele poštovních služeb je zaměstnavatel
povinen doručovat na poslední adresu za-
městnance, kterou mu zaměstnanec písem-
ně sdělil. 
Povinnost zaměstnavatele doručit písem-
nost je v tomto případě splněna tehdy, pokud
zaměstnanec písemnost převezme, nebo její
převzetí odmítne. Jako důkaz je přitom třeba
mít písemný záznam o doručení.
Jestliže zaměstnanec není zastižen na své
adrese a písemnost je uložena u provozova-
tele poštovních služeb, pak má zaměstna-
nec 15 dnů na její vyzvednutí. Pokud tak ne-
učiní a písemnost si v uvedené lhůtě nevy-
zvedne, považuje se výpověď za doručenou
posledním dnem této lhůty.

c) zaslání prostřednictvím sítě nebo
služby elektronických komunikací

Touto cestou může zaměstnavatel doručo-
vat pouze tehdy, jestliže zaměstnanec s tím-
to způsobem doručování vyslovil písemný
souhlas a poskytl zaměstnavateli elektronic-
kou adresu pro doručování.
Pokud jde o náležitosti, platí, že písemnost
doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací musí být pode-
psána uznávaným elektronickým podpisem.

Z pohledu okamžiku doručení je pak nezbyt-
né, aby zaměstnanec převzetí zprávy potvrdil
datovou zprávou podepsanou svým uznáva-
ným elektronickým podpisem. Pokud tak za-
městnanec do 3 dnů od odeslání písemnosti
neučiní, případně pokud se zpráva vrátí jako
nedoručitelná, považuje se doručení výpově-
di touto cestou za neúčinné. Proto vlastně
není tato možnost v praxi využívána. 

d) zaslání prostřednictvím datové
schránky

Datovou schránkou může zaměstnavatel
opět doručovat pouze tehdy, jestliže zaměst-
nanec s tímto způsobem doručování vyslovil
písemný souhlas. Zde na rozdíl od doručová-
ní dle předchozí možnosti platí takzvaná fikce
doručení spočívající v tom, že jestliže se za-
městnanec nepřihlásí do datové schránky ve
lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do
datové schránky, považuje se písemnost za
doručenou posledním dnem této lhůty.

Závěrem
Určujícím právním předpisem pro zaměstna-
vatele a zaměstnance je Zákoník práce. Po-
kud má dojít ke změnám v pracovním pomě-
ru, zejména pokud jde o jeho ukončení, měl
by se zaměstnavatel v prvé řadě pokusit do-
ručit písemnost o ukončení zaměstnanci do
vlastních rukou, a to přímo na pracovišti.
A teprve až poté využít alternativ doručení
této písemnosti.

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. 
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sf Chrástná – V červnu letošního roku uspořádala svoji módní přehlídku také
módní návrhářka Beata Rajská, a to v prostorách Tvrze Krassa, nedaleko
Osečné v malebné krajině v Podještědí. Byla to návrhářčina první módní pře-
hlídka po lockdownu. Módní návrhářka bude svoji tvorbu během léta prezen-
tovat také na dalších módních přehlídkách i v dalších českých městech. 

Prezentovaná nová kolekce Kabaret je inspirovaná francouzským šarmem a ob-
sahuje modely ze sametu, brokátu, ale i z kvalitních teplákových materiálů. K vi-
dění byly volnočasové modely, casual modely, ale i výrazné, krásu žen, podtrhu-
jící šaty, vhodné pro večerní vynesení do společnosti. 
Na společenské události vystoupila zpěvačka Leona Machálková, která se
tam zhostila i role modelky a s radostí „vynesla“ jeden z nových modelů Beaty
Rajské. Foto: Artur Koff

Beata Rajská

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
NA TVRZI KRASSA

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V minulém vydání časopisu Svět textilu & obuvi mne zaujal rozhovor s paní Cí-
sařovou, ředitelkou veletrhů STYL a KABO v Brně. Moc se mi líbilo její přesvěd-
čení o tom, že veletrhy módy budou v Brně nadále žít svůj plnohodnotný život.
Myslím si totiž – stejně jako ona – že naše branže veletrhy dvakrát ročně potře-
buje. Celá společnost sice postupně přechází na digitalizaci. Jsou ale obory,
kde to není tak jednoznačné. U oděvů je totiž nejdůležitější ze všeho si zboží „oh-
matat“. Prostě si vybraný model vzít do ruky, případně ho vyzkoušet a teprve
pak ho objednat do své prodejny. Jsem možná ze staré školy, ale nevěřím, že
si nějaký obchodník objedná oděvy či obuv za desetitisíce, aniž by si je „potěžkal“
a zkusil kvalitu a omak materiálu. Na obrazovce počítače jsou sice vidět všelija-
ké detaily, ale kvalita materiálu se tam nepozná. Věřím proto, že se veletržní si-
tuace letos na srpnu v případě brněnských STYLU a KABA vrátí do normálu. 
Moc se těším i na setkání s našimi dodavateli, protože bez osobního jednání
s nimi nedokážu řádně obchodovat. Veletrhy mi dávají i příležitost potkat doda-
vatele nové, za což jsem samozřejmě také ráda. Takže stručně a jednoduše: Ať
žijí STYL a KABO!

Jarmila B., Ostrava

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str. 2), WICO B.G.M. (str. 4), ELASTA-VESTIL a.s. (str. 5), ETKA (str. 6),
LERROS Fashion CZ s.r.o. (str. 7+15), EUROFASHION (str. 9), Butterfly 
(str. 17), SOTEX GINETEX CZ (str. 35).

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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