ČERVENEC/SRPEN

2022

móda

■

obuv

■

doplňky

■

trendy

■

business

■

retail

www.textil-obuv.cz

Editorial

Svět textilu & obuvi

červenec – srpen 2022

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
po dvou měsících se vám opět dostává do
rukou odborný časopis Svět textilu & obuvi. Najdete v něm řadu (doufejme, že zajímavých) článků, rozhovorů, módních přehledů i statistických údajů z textilní, oděvní a obuvnické branže. Jako obvykle začínáme módou. Tak například na stranách
8–13 se dozvíte, jaké jsou aktuální trendy
dámského a pánského spodního prádla
ve světě, na stranách 16–17 se pak zase
dočtete, s čím přicházejí světoví módní
tvůrci v oblasti módy pro mladé a na stranách 18–19 přinášíme nejnovější přehled
o novinkách v kožené galanterii.
Toto letní vydání našeho časopisu je již
tradičně věnováno blížícím se srpnovým
mezinárodním veletrhům módy a obuvi
STYL a KABO v Brně. Letos se bude konat již jejich 59. vydání, a to ve dnech
20.–22. srpna. Jaké novinky pro nás připravili pořadatelé, to se dozvíte na straně

22 tohoto vydání. Již teď ale mohu prozradit, že se na brněnské Výstaviště vrací
mj. módní přehlídky a je připravena řada
workshopů, přehlídek a odborných přednášek. Na veletrhu najdete mj. i náš časopis, jako tradičně budeme přítomni na
stánku Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR.
I na dalších stránkách časopisu najdete
zajímavé články, například na stranách
30–31 rozhovor s RNDr. Pavlem Malčíkem, ředitelem Textilního zkušebního
ústavu. Tato organizace letos slaví 30 let
od svého založení. Oslavu o něco významnější – a sice už 170. výročí založení –
chystá na 6. října 2022 také Střední průmyslová škola textilní v Liberci (více na
stranách 26–27).
Přeji vám všem v této nelehké době klidné
čtení, hodně letní pohody a úspěchy v práci i doma.
Michal Korol, šéfredaktor
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Adidas

Bílá holubice

NOVÁ KOLEKCE
IVYTOPIA

ALENKY V ŘÍŠI ZA ZRCADLEM

inzerce

sf Ostrava – V polovině června se uskutečnila charitativní módní přehlídka
s názvem Alenky v říši za zrcadlem,
kterou pořádal umělecký soubor Bílá
holubice ve spolupráci s Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava.
Umělecký soubor Bílá holubice propojuje
hendikepované a pohybově neomezené
a zcela zdravé tanečníky. Společná vystoupení těchto lidí z různých světů boří jakési
pomyslné hranice ve vnímání umění jako
projevu naprosté tělesné dokonalosti. Tito
lidé tančí nejen svým tělem, ale i celou svojí duší. Jejich energicky živelné pojetí tance

Balenciaga

OTVÍRÁ V PAŘÍŽI COUTURE BUTIK
rhm Praha – Šestého července otevřela luxusní módní značka Balenciaga butik, který nabízí pouze couture kolekce
a orientovaná bude tak pouze na tu
nejnáročnější klientelu. Pobočka byla
symbolicky zvolena na stejné adrese,
kde v roce 1937 zakladatel značky otevřel svůj první butik.
Rok poté, co módní dům Balenciaga obnovil po 53 letech své haute couture kolekce a přehlídky, došlo k otevření prvního
butiku, který je zaměřen pouze na tyto exkluzivní kolekce. Návrhář Demna Gvasili,
kreativní ředitel společnosti, tak velmi přirozeně navázal na bohatou historii společnosti. CEO Balenciagy, Cédric Charbit, se
vyjádřil, že si vedení společnosti před první Haute Couture přehlídkou neuvědomilo, jak velká poptávka po Haute Couture
produktech a službách bude. Z toho důvodu se v současné době chtějí právě na
tento segment zaměřit hlouběji.
Obchod má rozlohu 250 metrů čtverečních a o návrh interiéru se postaral sám
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Foto: Balenciaga.com

Značka Ivy Park, kterou vlastní americká
zpěvačka Beyoncé,
se opět spojila s německým sportovním
gigantem a společně tak vytvořily v pořadí již několikátou
kolekci oděvů, obuvi
a módních doplňků.
Součástí
kolekce
jsou například kšiltovky či kloboučky,
Foto: Adidas.com
ponožky i plavky, které svým designem perfektně doplňují oděvy. Vedle dámské řady si můžeme povšimnout ladících setů pro matky a dcery. Součástí kolekce jsou pak další dětské a pánské kousky.
Moderní siluety respektující všechny druhy postav jsou naprostým základem. Kolekce perfektně snoubí sportovní střihy
spolu s elegantními, uhlazenými prvky.
Příkladem jsou dlouhé transparentní kabáty s ikonickými pruhy nebo propojení
ikonických tenisek Adidas Originals spolu
s mokasínovým střihem bez paty. Pestrá
barevná paleta se vyvíjí od neutrální bílé
a krémové, přes metalický stříbrný spandex, až po tlumenější khaki zelenou
a energickou azurově modrou. Zejména
na doplňcích a plavkách si můžeme všimnout použití neonově žlutých akcentů. Pozornosti neujde abstraktní květinový potisk, který z pevných materiálů přesahuje
na transparentní síťovinu.

Foto: Martin Popelář

rhm Praha – Sportovní značka Adidas
a Ivy Park představují nejnovější společnou kolekci s názvem IVYTOPIA. Současná spolupráce tak navazuje na
předchozí kolekce, které se těšily velkému úspěchu. Kousky z aktuální řady
jsou dostupné od konce července online i ve vybraných prodejnách.

kvitují nadšení diváci, již projevují své emoce bez zábran a řadí se k nim jak smích,
tak i pláč a radost z vystoupení.
Umělecký soubor Bílá holubice v posledních letech využíval pro své zkoušky bezbariérovou zkušebnu se zázemím v pavilonu C na Černé louce, v loňském roce ho
ale potkala demolice. Soubor našel nové
prostory v salesiánském středisku volného času Don Bosco. Současné prostory
ale neodpovídají specifickým potřebám tanečního souboru. Jednou z chybějících
věcí tam jsou velká zrcadla. K jejich pořízení je určen výtěžek charitativní módní
přehlídky s příznačným názvem Alenky
v říši za zrcadlem.
Na módní přehlídce modelky v roli tančících
„Alenek“ vynesly modely z tvorby známé
módní návrhářky Jitky Stauder a z módní
dílny Ňů Fešn Šopa. Jitka Stauder je známá nejen jako módní návrhářka, ale i jako
kostýmní výtvarnice. Pro tvorbu dílny Ňů
Fešn Šopa, za níž stojí Monika Adamcová,
jsou poznávací znamení jako barvy, výšivky,
extravagantní tvary, folklór, krajky, eklektika. Zabývá se vintage, retro a tvoří recyklované modely.
Draženým modelem byly šedé saténové
šaty, jejichž vyvolávací cena činila 500 korun českých. Vydražil je starosta Moravské Ostravy a Přívozu Petr Veselka za cenu 4 700 korun s tím, že částku zaokrouhlil na 5 000 Kč. Celkem se na této charitativní události vybralo 11 866 Kč.

kreativní ředitel společnosti. Oproti běžnému designu poboček Balenciaga, bude
couture butik více moderní jak z hlediska
vybavení, tak z hlediska architektonických
prvků. Veškeré produkty, které budou na
pobočce k dostání, jsou vyrobeny ručně.
Vedle oděvů budou v nabídce také doplňky, brýle či jiné speciální produkty.
Všechny produkty budou limitované a mohou být navíc personalizované. Vzhledem
k tomu, že společnost vyhodnotila couture kolekce atraktivní pro muže i ženy, budou v obchodě k dostání obě kolekce.
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Non Sancti, Olomouc

VÍKEND STARÝCH ŘEMESEL
sf Olomouc – Dvoudenní akce, kterou
lze označit jako Festival středověkých
řemesel, se odehrála během jednoho
z červnových víkendů na Fortové pevnosti, známé jako Fort XIII, která se
nachází v městské části Nová ulice na
konci ulice I. P. Pavlova v Olomouci.
Během tohoto víkendu měli návštěvníci akce možnost dozvědět se informace o středověku také jiného typu, než v jakých letech
kdo vládl a jména jeho rodiny. Byly to informace a zajímavosti o životě lidí ve středověku ve městě, ale i na vesnici na území
dnešních Čech a Moravy. Například jaká
jídla jedli a jak je vařili, kde získávali oděvy
a obuv, čím platili a jak léčili své nemoci
apod. „Naším záměrem bylo ukázat život

obyčejných lidí ve středověku prostřednictvím dovedností starých mistrů, kteří bravurně ovládali jednotlivá řemesla,“ říká Tomáš Brázda, předseda spolku Non Sancti,
který byl hlavním pořadatelem akce. „Nejenže jsme přednášeli o životě ve středověku, ale chtěli jsme hlavně názorně předvést, co všechno museli jednotliví řemeslníci zvládat, jaký využívali materiál a jak pracovali s jednotlivými nástroji,“ dodává.
Řemesel bylo k vidění více než 15. Návštěvníci měli příležitost pozorovat při práci tkalce, přadlenu, kloboučnici, kováře,
košíkáře, řezbáře, ranhojiče, kuchařku či
alchymistu. „Návštěvníkům jsme zprostředkovali možnost si některá řemesla
vyzkoušet a odnést si na památku malou
vzpomínku, jako například kožený nára-

Foto: Non Sancti z.s.

mek, vlněného anděla apod.,“ upřesňuje
Mgr. Markéta Poskočilová, předsedkyně
spolku Svobodný cech řemeslnický, který
tuto akci spolupořádal.
Akce byla nejen o řemeslech. Návštěvníci
si mohli prohlédnout, jak vypadal dobový
tábor nebo vyslechnout ukázky středověké hudby. Děti během obou dnů využily příležitost vyzkoušet si několik her inspirovaných středověkem (sekání brambor mečem, házením sekyrkami, střílení z luku,
hledání pokladu).

Meera Design

LETNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Foto: Nicole Hájková

sf Praha – Ženy si v červnu užily módní
večer v ateliéru značky Meera Design
v Praze. Konala se tam její módní přehlídka letních novinek oděvů právě pro
ženy, kterým jsou produkty značky určeny. Prezentované modely jsou zhotoveny z biomateriálů.
V nové letní kolekci značky Meera Design
najdete převážně šaty a tuniky, ale i kalhoty. Co se barev týká, nechyběly modely
s modrobílým pruhem, barvy oděvů jako
azurově modrá, královská modrá, a další

odstíny této krásné barvy, ale i barva korálová a další svěží letní barvy. Prezentované
modely na módní přehlídce doplnily stříbrné ručně vyráběné šperky v Peru od značky Killary, jejímž konceptem je slow fashion, tedy šperky jsou pouze v několika kusech daného modelu. Vzhledem k tomu,
že jde o ruční práci, každý kus je originál.
Během večera bylo možné si zakoupit také
šperky značky Eniade Jewels, jež sestávají
z drahých kamenů, krystalů, skla a korálků, jsou vytvořeny technikou cínování, ale
i doplňky stravy značky Harmonelo.

Udržitelná móda

PROGRAM PRO OCHRANU ZVÍŘAT
rhm Praha – Německá online platforma Zalando se spojila s organizací bojující za důstojné podmínky pro zvířata. Veřejně se tak postavila proti krutému zacházení s ovcemi, které jsou kvůli šetření nákladů chovatelů vystavovány trýznivým zákrokům.
Na začátku července informovala organizace Four Paws o tom, že se módní platforma Zalando zavázala k ukončení využívání vlny, při které je se zvířaty zacházeno
krutým způsobem. Do konce roku 2023
tak chce společnost ve svých značkách po-

užívat výhradně vlnu, která je certifikována
jako mulesing-free. Se zvyšováním povědomí o mulesingu se k iniciativě připojily další
světoznámé módní značky, jako je Adidas,
Next či Chloé. Mulesing je metoda, kdy je
jehňatům obřezána kůže na zadku, včetně

ocasu, aby se zabránilo šíření infekčních
nemocí. To často probíhá bez využití analgetik a při plném vědomí jehňat. V současnosti již existují bezbolestné alternativy,
pro chovatele jsou však časově náročnější
a mnohem nákladnější. Mulesing je v současné době praktikován pouze v Austrálii.
Four Paws by tak díky spojení se zvučnými
jmény v módním průmyslu mohly vyvinout
dostatečný tlak na chovatele.
inzerce
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Nadace Veronica

PROJEKT INOVACE A TRADICE V TEXTILU

Projekt Inovace a tradice stál na klíčových
aktivitách, jako jsou návštěva rakouských
studentů Kunstuniversität Linz v Brně.
Studenti získali přehled o tzv. moravském
Manchesteru (přednášky např. Ladislava
Matušky v pletací dílně matexline.cz, Folklore’s not dead se Sonyou Darrow či prohlídka KUMST Brno). Brněnští studenti jeli zase do Lince a měli možnost navštívit lineckou univerzitu apod.
Mladí lidé z Brna a Lince se setkali nad tématem udržitelnosti v módě a textilním
průmyslu. Studenti brněnské Střední školy umění a designu, oboru Ekotextil design, a studenti Kunstuniversitat Linz
oborů Technik.Textil a Fashion and Technology vzájemně poznali své práce na poli
udržitelné módy, vyměnili si zkušenosti se
slow fashion a upcyklací, absolvovali spolu
workshopy.

Foto: archiv Nadace Veronica

sf Brno – Těsně před koncem června
se v prostorách KUMST Brno promítal
premiérově dokument o projektu Inovace a tradice v textu: Udržitelnost/Ekologie/Slow fashion.

Zmíněný projekt poukazuje na problematiku rychlé módy a na dopady textilní výroby
nešetrné k životnímu prostředí, upozorňujeme na sílící tendence ve společnosti vedoucí k cirkulárnímu designu, slow fashion, upcyklaci, na upřednostňování přístupů a technologií šetrných k přírodě.
Během projektu probíhaly prezentace jejich
prací, došlo ke vzájemné slow fashion inspiraci a natočení dokumentu. Na dokumentu pracovali Emanuele Ruggiero, Pavel
Mezihorák a Sean Johnson. Délka dokumentu byla okolo 20 minut. Jeho ústřed-

ním jazykem se stala angličtina, doplněná
českými titulky. Za projektem Inovace a tradice v textilu: Udržitelnost/Ekologie/Slow
fashion stojí Nadace Veronica, brněnský
obor Ekotextil design SŠUD Brno a rakouská Kunstuniversität Linz. Projekt vznikl za
finanční podpory Regionální rozvojové agentury jižní Moravy. Nadace Veronica již několik let unikátně propojuje ekologii s módou
prostřednictví inovativních iniciativ jako Upcycling Challenge/Upcyklační výzva a má
rozsáhlé zkušenosti se zapojováním českých i zahraničních studentů a návrhářů.

Veletrh KABO, Brno, 21. srpna 2022

ZDRAVÁ NOHA A ZDRAVÁ OBUV
Brno – Česká obuvnická a kožedělná asociace ve spolupráci s Českou podiatrickou
společností a a.s. Veletrhy Brno připravila
v pořadí již třetí mezinárodní podiatrické
sympozium s názvem Zdravá noha a zdravá obuv. Sympozium proběhne jako doprovodný program veletrhu KABO dne 21. srpna 2022 v Brně. Domníváme se, že program sympozia je velice zajímavý a může
být přínosný i pro vás. Tento ročník sympozia je zaměřen na nové digitální techniky a technologie měření nohou a výroby individuálních stélek a obuvi, ale i na novinky v oblasti péče o diabetickou nohu.

Program:
■ 9.30–10.00 – prezence
■ 10.00–11.30 – I. blok

Zahájení:
MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA,
LL. M, prezident České podiatrické
společnosti; MUDr. Michal Matějíček,
CSc. – viceprezident České obuvnické
a kožedělné asociace
Ne všechny vložky jsou dobré vložky
MUDr. Vladimír Holoubek, Columna
centrum s.r.o., Brno – CZ
Moderní výroba stélek – efektivní
a individuální
PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA,
MHA, LL. M; Poliklinika Dr. Frány,
Praha – Česká podiatrická společnost –
CZ
Digitální postupy návrhu a zhotovení
ortopedických vložek
Bc. Anna Kocourková, DiS., Bc.
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Štěpánka Golová, MBA; Ortopedická
protetika Frýdek-Místek, ING
corporation, Invent Medical Group – CZ

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.; Fakulta
sportovních studií, Masarykova
univerzita Brno – CZ

Nejčastější vady nohou a způsob
korekce pomocí ortopedické obuvi
s využitím systému digiMED
PhDr. Vladimír Klofáč, Ergon a.s.,
Praha – CZ

Diagnostika biomechaniky chodidla
a následná intervencia na základě
zistených poruch funkcie
Juraj Mikláš, Mgr. Veronika Šabová,
Ľavá pravá, spol. s.r.o., Trenčín – SK;
Ing. Michal Borský – Protechnig B,
Zlín – CZ

Optimalizace velikosti prstního
nadměrku v obuvi
MUDr. Michal Matějíček, CSc., Metis
s.r.o., Praha – CZ
Aktivity Centra výzkumu obouvání
Ing. Martina Černeková, Ph.D., Fakulta
technologická, Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně – CZ
■ 11.30–11.45 – přestávka
■ 11.45–13.30 hod. – II. blok

Změny v zatížení chodidla v prvních
sedmi měsících chůze u batolat
Mgr. Marta Gimundová, Ph.D.,
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.,

Pedikúra – nevyhnutná součást
komplexní péče o nohy
Jana Výmolová, MUDr. Miroslav Koliba
s.r.o., Ostrava – Česká podiatrická
společnost – CZ
Léčba diabetické nohy – aktuality
za rok 2022
MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA,
LL.M, Interní a Kardiologická klinika
FN Ostrava;
Katedra interních oborů, Lékařská
fakulta, Ostravská univerzita;
MUDr. Miroslav Koliba s.r.o. – Česká
podiatrická společnost –
všichni CZ

Požadavky na komfortní obuv
vhodnou pro diabetiky
Ing. Michal Špaček, IS Trading s.r.o.,
Trnava a PFI, Pirmasens – DE
Diskuze k předneseným referátům,
zodpovězení dotazů.
Účastníci sympozia obdrží certifikát
o jeho absolvování a budou si moci
prohlédnout do 18.00 veletržní
prostory BVV, kde se konají veletrhy
STYL a KABO 2022.
Pro zaslání registračního kódu pro
vstup na veletrhy STYL a KABO 2022
kontaktujte organizátora sympozia
na níže uvedeném e-mailu.
Účast na sympoziu je zdarma.
Organizátor sympozia: Česká
obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)
www.coka.cz, e-mail: coka@coka.cz,
tel/fax.: +420 577 525 230
Odborný garant sympozia: Česká
podiatrická společnost (ČPS)
www.podiatrie.cz
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Trendy dámského spodního prádla pro podzim a zimu 2022/23

ELEGANCE PŘENESENÁ
DO SOUKROMÍ
rhm Praha – Nejnovější kolekce spodního prádla se představují v té nejvytříbenější podobě. Požadavky zákazníků jsou
stále náročnější, a značky tak musí
představovat kolekce, ve kterých se
budou cítit komfortně a sebejistě po
celý den. Základem jsou nejen přírodní
materiály, pro které jsou podmínkou
dobré termoregulační vlastnosti, ale
také střihy, které jsou příjemné na nošení a zároveň působí stylově. Elegantní a uhlazené linie jsou podmínkou.
V kolekcích vidíme výrazné přiblížení přírodě, které se projevuje ve všech aspektech.
U zvolené barevnosti si návrháři pohrávají
s tóny, které evokují pohled na podzimní
krajinu. Paleta přechází od tlumené olivově
zelené, přes okrovou až po jemně červené
a bordové tóny. Poptávka po udržitelných

Mey

materiálech sílí, a tak společnosti přicházejí s kolekcemi, které splňují jejich požadavky. Populární jsou tkaniny z viskózového
hedvábí, vlny či úplety z modalu a kašmíru.
Návrháři se snaží pracovat s netradičními
motivy jako je například potisk evokující
akvarelovou malbu či magické vyobrazení noční oblohy.
Denní prádlo
Snahou je skloubit sportovní
střihy spolu s elegantními
tvary podprsenek, díky
čemuž vzniká harmonické spojení estetična
spolu s komfortem.
Oblíbené jsou například tříbarevné sety,
které až nápadně
evokují sportovní,
atletickou módu.
Doplněné jsou
o elastické pásy,
které zajištují
podporu poprsí,
avšak jsou dostatečně
komfortní
Marie Jo
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při celodenním nošení. Stejný pás je pak
mnohdy aplikován také na kalhotky.
Návrháři pracují s drobnými detaily, které
ve výsledku upoutají nejvíce pozornost. Vidíme krajkové dekorování na ramínkách,
ve výstřihu či jako lem pod prsy. Oblíbená
je také aplikace jemnější síťoviny, na které
návrháři vytváří nápadné vzory a pásy.
Transparence spolu se vzory vytváří sofistikovaný efekt.
Noční prádlo
a domácí oblečení
Také v nadcházející sezoně budou základním stavebním kamenem domácích kolekcí multifunkční kousky, které lze nosit jak
doma, tak do města. Univerzální střihy
bez složitých prvků doplňuje neutrální barevnost v čele s bílou, krémovou, šedou
a černou. Trendy jsou monochromatické
komplety ze hřejivějších materiálů.
U nočního prádla budou velmi oblíbené ladící sety. Návrháři si v podzimních a zimních měsících oblíbili soupravy saténových
tílek s dlouhými nohavicemi, popřípadě
košilky s župany. Doplněny jsou decentní
krajkou tón v tónu, kterou aplikují buď do
výstřihů nebo na lemy nohavic a rukávů.
Uplatňuje se decentní vzorování v podobě
geometrických tvarů či zvířecích motivů.
Barevnost je jemná a decentně graduje
od pudrově růžové, přes lila fialovou až
po temnou bordovou.
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Chantelle

Marie Jo

PrimaDonna

Mey

Calida

Hanro

NIGHT SKY
Temná barevná paleta vytváří efekt noční oblohy. Návrháři si oblíbili inkoustovou modrou a černou, které dále doplňují jemnými třpytivými akcenty. Díky kombinaci se zlatými či stříbrnými potisky
a drobnými detaily tak vzniká až jakýsi tajemný efekt galaxie.
V některých kolekcích jsou
na spodní prádlo aplikovány přímo vesmírné motivy v jasných i pastelových barvách. Vidíme
tak měsíce, hvězdy či
realisticky vyobrazenou mléčnou dráhu.

Rosa Faia

Marie Jo

GIRLS GONE WILD
Návrat hlásí smyslné zvířecí motivy. Z těch si návrháři nejvíce oblíbili
zejména leopardí vzory. V kolekcích se objevují jak na denním, tak na
nočním prádle. Návrháři upouštějí od prvoplánového vyobrazení leopardí srsti a přiklánějí se k více netradičním barevným kombinacím.
Velmi často vidíme v kolekci leopardí motivy na tmavě zeleném podkladu, oblíbené jsou také jemné krémové či béžové varianty. Netradiční zpracování vidíme nejen u barev, ale také u materiálů, návrháři
vytvářejí vzorování například na jemných krajkách, kde se motivy začnou vykreslovat při pohledu z větší vzdálenosti.

Anita Care
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SOFT TOUCH
Podzimní a zimní kolekce spodního prádla se vyznačují jemnostní. Jemnost se projevuje nejen v barevné paletě, ale také ve
zvolených materiálech a texturách. Trendy budou tlumenější
odstíny růžové, decentní fialková, nejrůznější odstíny tělové či
elegantní bledě modrá. V chladnějších měsících budou oblíbené zejména měkčí a hřejivější materiály. Jemné žebrování se
objevuje na nátělnících, návrháři ho však přenášejí také na
podprsenky či kalhotky. Na domácích oděvech se často uplatňují textilie s delším vlasem či hrubější pleteniny.
Hanro

Marie Jo

Huber

Chantelle

PrimaDonna

GEOMETRICKÉ VZORY
Nejen na nočním prádle, ale také na domácím oblečení
a spodním prádle se prosazují geometrické vzory. Návrháři s oblibou pracují s jemnými barevnými proužky, elegantními či rustikálními kostkovanými vzory a kosočtverci. Motivy se objevují nejen ve formě potisků, ale také jako vzory přímo ve vazbě tkanin a úpletů. Zvlášť efektně
pak vyzní motivy v kombinaci s polo transparentními
materiály, díky čemuž vzniká efekt, jak kdyby bylo vzorování aplikováno přímo na pokožku.
Marie Jo

Huber

Karen by Simonsen

Chantelle

Calida
Foto: archiv firem
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Trendy pánského spodního prádla pro podzim a zimu 2022/23

KOLEKCE ŠETRNÉ
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
rhm Praha – Nejen dámy, ale také páni
navýšili své požadavky a chtějí se komfortně a módně cítit nejen venku, ale
zejména doma. V kolekcích proti sobě
vidíme elegantní kousky inspirované
společenským oděvy a jako kontrast se
proti nim staví oblečení s nádechem
městského, streetwearového stylu.

Filozofie udržitelnosti volá po kolekcích,
které budou praktické, nadčasové a šetrné k životnímu prostředí. Velmi často se
tak v materiálech objevují například recyklovaná bavlněná příze, popřípadě vlákna,
která jsou nenáročná na údržbu a mají
dobré oděru odolné vlastnosti.
Denní prádlo
Představují se energické a optimistické
kolekce, které zaujmou barevností i výběrem vzorů. Harmonická modrá je doplněná tmavšími, sytými tóny hnědé
a bordové. Návrháři si oblíbili také chladivý odstín xanadu. Použité materiály
jsou jemné, měkké a doprovází je příjemný, elegantní lesk. V kolekcích dominují hladké úplety bez žebrování. Pozornost se upírá také na střihová řešení,
která těsně obepínají postavu. Boxerky
se objevují v ladícím setu spolu s tričkem, nejčastěji v monochromatickém
provedení. Setkat se však můžeme také

s jemným vzorováním tón v tónu s podkladovou barvou.
Noční prádlo a domácí oblečení
Hlavním předpokladem pro kolekce nočního prádla je komfort poskytnutý kvalitními
materiály. Návrháři pracují v první řadě
s hřejivými textiliemi jako jsou flanel či vlna. Stále častější jsou pak například příměsi Tencelu, díky čemuž jsou materiály
prodyšné, odvádí vlhkost a zákazníkům tak
poskytnou potřebný komfort při spánku.
V kolekcích se představují dlouhé i krátké
pyžamové sety, které jsou díky svému designu vhodné nejen na spánek, ale také na
každodenní nošení do města. Kolekce domácího oblečení mají silný základ v ležérní
módě, vedle precizně střižených triček
jsou stále více trendy například jemné pletené kardigany či měkké košile z tkanin
i pletenin. U kalhot je velmi oblíbeným stylem střih jogger, který je pevný na postavě, ale zároveň příjemný na nošení.

Hanro

Huber

Calida

WATERFALL
Nejoblíbenější barvou podzimních a zimních kolekcí bude
i nadále modrá. Návrháři v této sezoně však upouštějí od
tmavších odstínů a pro spodní prádlo volí svěží, světlejší odstíny tyrkysové, blankytné či ultramarínové. Obecně panuje
snaha vyhnout se příliš rušivým elementům a nechat tak vyniknout barvy. Oblíbená je aplikace jemných, až neviditelných
proužků, které působí velmi minimalisticky. K modrému podkladu hezky ladí například oranžová či černá.
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IN THE NAME OF DUKE
Z pánských kolekcí spodního prádla vyzařuje elegance a noblesa. Patrná je inspirace šlechtickou módou. Základem jsou jednobarevné či jemně vzorované župany s velkou klopou, které jsou dále kombinovány spolu s ladícími nohavicemi a precizně střiženým jednobarevným tričkem. Uplatňují se textilie
s jemným leskem a orientálními motivy ve stylu paisley či tkaniny evokující damašek. Barevná paleta je tmavší, oblíbené jsou vínové
a bordové tóny, ocelově šedá a elegantní černá.

Calida

Hanro

Huber

Mey

Hanro

Calida

Zimmerli

Foto: archiv firem
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Punčochové zboží pro podzim a zimu 2022/23

HRAVÉ VZORY DOPLŇUJÍ
ENERGICKOU BAREVNOST
rhm Praha – Kolekce punčochového
zboží na první pohled zaujmou svou výstředností a pestrostí. Návrháři je vnímají jako důležitou součást celku,
a proto se stále častěji objevují v extravagantním provedení. Trendy budou
teplé pastelové barvy, které jsou doplněny studenými a silnějšími odstíny,
což vede k harmonickému celku. Důležitá je také volba materiálů, časté jsou
směsi vlny a bavlny, které dohromady
díky svým vlastnostem tvoří ideální propojení pohodlí pro pokožku a celodenního komfortu při nošení. V kolekcích je
stále častěji využíváno například hedvábí či kašmír, objevují se také recyklované bavlněné příze či celulózová vlákna.

Burlington

BIO RHYTMS
Stejně jako u oděvních kolekcí, tak i u punčochové zboží
dbají návrháři na výběr přírodních materiálů. Zákazníci
stále častěji vyhledávají kvalitní přírodní materiály, které
jsou prodyšné a zajistí tak, že se nohy v zimní obuvi nepotí. Mnoho společností začíná stále více tíhnout k udržitelnosti, a tak na své výrobky využívají recyklované příze
z bavlny, kašmíru, viskózy či vlny. Oblíbené budou masivní pletené ponožky či podkolenky s výrazným žebrováním. Barevná paleta kráčí ruku v ruce
s přírodou, prosazují se neutrální
zemité tóny v čele s krémovou,
béžovohnědou a šedivou.
Hudson

Falke

Lycra
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FITNESS FIRST
Na trendy v oblasti punčochového zboží bude mít významný vliv
sport a atleisure móda, která se v kolekcích promítá nejen do
designu, ale také do volby materiálů. Oblíbené jsou hladké i žebrované úplety z merino vlny či Tencelu, díky čemuž ponožky dobře
odvádějí vlhkost a zápach. Setkáváme se také s inovativními
technologiemi, které například chrání ponožku proti oděru. Ponožky jsou střižené tak, aby nikde netlačily a přesně kopírovaly
tvar chodidla. U designu si můžeme povšimnout jistého minimalismu, který se projevuje na barevnosti. Podklad u punčoch a ponožek je většinou světlejší, jednobarevný. Jako dekorativní prvek
poslouží barevné pásy, čtverce i jiné geometrické vzory. Trendy
budou klasické bílé ponožky, které jsou kolem kotníku zdobené
barevnými proužky, popřípadě sportovně laděnými logy značek.

Scotch
& Soda

Lycra

POSITIVE VIBES
Stále častěji se na punčochové zboží nahlíží jako na módní doplněk, který má vizuálně doplnit či podtrhnout celý outfit. Z kolekcí sálá pozitivita a hravost. Barevná paleta je nesmírně pestrá,
návrháři dohromady kombinují jak analogické, tak komplementární barvy. Dominují odstíny žluté, hřejivá růžová a lila fialová, červená či tyrkysová. Návrháři pak dále propojují jak pastelové odstíny, tak jasné, zářivé tóny. Z hlediska vzorů se prosazují nejrůznější abstraktní motivy, efekt batiky, ale také konkrétní vyobrazení lidí, flory či fauny. Oblasti paty a špičky či elastický pás kolem lýtka
perfektně zapadají do celkového designu ponožek.
Alto Milano

Happy Socks

LUX ESSENTIAL
Noblesa a luxus se nemusí projevovat pouze využitím třpytivých
či lesklých přízí, v nadcházející sezoně budou k vidění také sofistikované vzory a motivy. Trendy budou krajkované punčochy v nejrůznějších barvách, populární budou také motivy zvířecí srsti jako je leopard či zebra. V pánských kolekcích jsou ponožky doplněny o elegantní kostičky a kosočtverce. Barevná paleta je spíše tlumená, dominují jí odstíny bordové, lahvově zelené či
královsky modré. Aby bylo zajištěno maximální pohodlí, jsou ponožky vyhotoveny z kvalitních přírodních materiálů. Návrháři často využívají hedvábné příze, které jsou nejen příjemné na nošení,
ale také díky svému vysokému lesku zaujmou na první pohled.
Kunert

Falke

DĚTSKÉ KOLEKCE

Falke

Ewers Strümp

Trendy v segmentu dětského punčochového zboží kopírují tendence z kolekcí pro dospělé. V dívčích kolekcích dominuje pestrobarevná hřejivá paleta v čele s fialkovou, starorůžovou a švestkovou, která je doplněna hravými vzory v podobě srdíček či jednorožců. Návrháři se zaměřili také na jemné struktury, punčochy
a ponožky tak zdobí jemné žebrování či decentní organické výplety. Okraje ponožek a podkolenek návrháři zakončují jemným zvlněním či volánkem. Z chlapeckých kolekcí je patrná nejen energičnost, ale také vliv sportovní módy. Trendy budou barevné proužky
i výrazné nápisy, které střídají vyobrazení zvířátek a dinosaurů.
Oblast paty a špičky je kontrastní vůči podkladové barvě, avšak
barevně ladí se vzory. Pro zimní měsíce návrháři připravili speciální edice se sněhuláky a typickými severskými motivy.
Foto: Vogue.com a archiv firem
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Mladá móda a streetwearu pro podzim a zimu 2022/23

V HLAVNÍ ROLI
NÁPADNÉ TEXTURY
rhm Praha – Podzimní a zimní sezona přináší špetku nostalgie, která se odráží ve
všech aspektech kolekcí pro mladé. Designéři s těmito prvky pracují velmi obratně
a propojují je dohromady s moderními střihy a streetwearovými prvky. Obecně
jsou kolekce jednoduché a oproštěné od všech rušivých elementů. Nejen barevná
paleta, ale také zvolené vzory umožňují snadné kombinování napříč kolekcemi. Pozornost je upřena na objemné, výrazně strukturované materiály, které budou
v chladných měsících plnit nejen estetickou, ale také praktickou funkci.
Návrháři stále častěji čerpají v módě minulého století, do kolekcí přenášejí ikonické
kousky ze 70. či 90. let a za pomoci střihové modifikace představují moderní střihy,
které respektují a odrážejí potřeby a trendy
posledních let. Upouští se od slim střihů,
v kolekcích je začínají nahrazovat rovné volné střihy. Tento trend je patrný především
u nohavic, které získávají také prodlouženou délku. Ta vytváří kolem kotníku zkrabacení, které působí velmi uvolněně.
Při výběru materiálů kladou návrháři
důraz na efekt. Textilie lahodí nejen
oku, ale vybízejí také k dotyku.
Materiály s měkkým povrchem a příjemnými povrchovými úpravami jsou

základním stavebním kamenem podzimních a zimních kolekcí. Vedle klasických
hrubších pletenin bude trendy například
beránčí vlna, flís či hebký manšestr. Setkáváme se také s výrazně prošívanými textiliemi, které zůstávají v minimalistické podobě s pruhy v horizontálním směru. Objemné materiály pak návrháři musí vyvážit propracovanými siluetami a střihovými
řešeními tak, aby nezanikla postava a proporce tak zůstaly vyvážené.
Barevnost je převážně tlumená. Návrháři
se drží zemitých odstínů, u kterých nejčastěji pracují s krémovými a béžovými tóny.
Ty dále kombinují s nejrůznějšími odstíny
hnědé od skořicové, přes oříškovou až po
čokoládovou. Tlumenou barevnou paletu
uzavírá khaki zelená a šedavé tóny. Harmonickým kontrastem jsou zářivé odstíny
modré, žluté či neonové zelené. Objevují se
jak na drobných detailech, tak na celých
oděvech. Při volbě vzorů jsou návrháři zdrženlivější. Většinu kousků ponechávají
v čisté podobě. Na košile a bundy mnohdy
aplikují klasické kostky, u mikin a souprav
můžeme vidět batikovaný efekt.

BACK IN CORDUROY
V podzimních a zimních kolekcích si můžeme povšimnout jemných impulzů z módy 70. let. Patrné jsou zejména ve volbě použitých materiálů. Velké popularitě
se bude těšit manšestr, který přináší výrazný retro
nádech. Díky sofistikovaným střihům získává nové,
moderní vyznění. Kolekce nabízí rovně střižené nohavice v pestrých barvách či minimalistický laděná saka
a prodloužené košile. Nejvíce trendy budou sportovně
střižené manšestrové bundy v neutrálních tónech či oversized vesty s jemným prošíváním a výraznými funkčními prvky.

Only

Solid
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LIGHTNESS OF WINTER
V podzimních a zimních měsících ukáže svou dominanci světlejší
barevná paleta. Oblíbené budou odstíny slonovinové kosti a ecru,
které volně přechází v jemnější béžové tóny, šedavou taupe, až
po kapučíno hnědou. V rámci outfitu jsou tyto tóny kombinovány
mezi sebou a vytváří tak decentní, avšak nesmírně sofistikovaný
celek. K vidění jsou také monochromatické outfity, které jsou minimalistické jak z hlediska barevnosti, tak z hlediska střihů a dekorativních prvků. Výrazné projasnění je patrné také u denimu.
Návrháři se stále častěji přiklánějí ke krémové či světle modré
variantě s výrazným vyšisovaným efektem.
B.young

Pieces

FLUFFY TEDDY BEAR
Jedním z nejvíce nápadných trendů nadcházející sezony budou
bundy a pláště z jemného plyše, měkkého krulu, flísu či beránčí
vlny. Návrháři volí především neutrální barevnost, díky které vynikne textura materiálů. Módní bude odstín ecru, béžová či cihlově hnědá. Oproti předchozím sezonám, kdy byly bundy a kabáty ponechány v nerušené podobě, bude v nadcházející sezoně beránčí vlna často kombinována zejména s denimem. Díky
tomu vynikne střihové řešení jednotlivých kousků a bundy tak
nepůsobí strohým, neforemným dojmem. Jako dekorativní prvek slouží prošívání širokým stehem.
Pulz Jeans

Casual Friday

Alfie & Kickin

No Excess

Blend He

OVERSIZED JACKETS
& QUILTED VESTS
Také v této sezoně bude pokračovat trend oversized střihů, spadlých ramen a prodloužených délek. Pozornost zaujmou objemné péřové bundy či maxi kabáty sahající těsně
nad kotníky. Velmi nápadným prvkem je prošívání, které zejména v kombinaci s výraznou výztuží vytváří velmi hravý
efekt světel a stínů. Návrháři se přiklánějí k jednobarevnému provedení, které vyváží střihovou nad dimenzovanost.
Velmi módním kouskem budou výrazně prošívané vesty, které jsou vrstveny spolu se svetry a mikinami tón v tónu. Díky
tomu pak outfity získávají velmi ucelený a uhlazený dojem.

Foto: Vogue.com a archiv firem
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Trendy kožené galanterie pro podzim a zimu 2022/23

KABELKY JAKO
UMĚLECKÉ OBJEKTY
rhm Praha – Podzimní a zimní kolekce
přinesou sytou, energickou barevnost
a nekonvenční práci s liniemi. Zejména
kabelky evokují umělecké objekty a sochy. Návrháři kladou důraz na formy
a představují tak zcela neotřelá tvarová řešení a inovativní střihy. Inspiraci
čerpají v každodenních předmětech
i v umění. Pozornost zaujme také kombinování usně dohromady s textiliemi,
díky čemuž vznikají nápadné kontrasty
mezi jednotlivými povrchy.
Designéři se snaží přicházet s novými, neotřelými variantami takzvaných multibags. V předchozích sezonách byly trendy
menší tašky, které byly připnuté k jedné
centrální. V nadcházejících měsících se
setkáme s variantami, kdy je sada drobných taštiček a pouzder zavěšena kolem
krku, a slouží tak zároveň jako výrazný
šperk. Oblíbené jsou také mini kabelky,
které jsou připevněné k opasku. Lze je nosit klasicky prostrčené poutky kalhot anebo přepásat přes tělo jako alternativní variantu cross-body tašky či ledvinky.
Chladné, šedé měsíce prozáří pestrobarevné kožené doplňky. Nejvýraznější budou
v kolekcích růžové a oranžové tóny, trendy
bude také modrá, zejména odstín tyrkysové. Pestrá barevná paleta se vyjímá především na drobnějších kabelkách a formátech či tenkých opascích. Povšimnout si
můžeme také trendu, kdy jsou jednotlivé
kousky kožené galanterie laděné dohromady se zbytkem outfitu. Návrháři tak aplikují
nejen stejné odstíny, ale také vzorování jak
na oděv, tak například na opasky či kabelky. Výsledný efekt je velmi uhlazený, nikoli
však fádní. Povšimnout si můžeme třpyti-

Stella McCartney

vých či metalických povrchových úprav usně. Jako alternativu vidíme drobné kamínky či výšivky, které jsou aplikovány po celé
ploše produktu. Oblíbené budou také nápadné dekorativní prvky v podobě maxi řetězů a masivního kování.
Useň je často kombinována s dalšími materiály. Důležitou součástí jsou textilie, jako je plyš či beránčí vlna. Více netradičně
pak mohou působit žebrované pleteniny,

které se objevují nejen na rukavicích, ale
také na batozích a kabelkách. Můžeme vidět například lakované či leštěné dřevo,
kov nebo slámu. Do designu jsou nejčastěji zakomponovány jako drobné detaily či
madla na kabelkách. Oblíbeným prvkem
jsou dále síťoviny z jemných provázků, více sofistikovanou variantou jsou síťky, které vznikají perforací usně či splétáním usňových pásků dohromady.

ORANGE

Tom Tailor

Návrháři se stále více zaměřují na výrazné až extravagantní doplňky z usně. Nejen kabelky a batohy, ale také opasky či rukavičky získávají v podzimních měsících novou, více hravou podobu. Zřejmě nejvíce trendy barvou nadcházející sezony bude
oranžová v odstínech od syté pomerančové, přes melounovou
až po jemnější broskvovou. Návrháři umocňují barevnou výstřednost také nápadnými povrchovými úpravami usně či výrazným střihovým členěním jednotlivých kousků. Výrazný bude
efekt perforace. Velmi často se v kolekcích objevují celo oranžové, ladící outfity, kdy je do stejného tónu sladěno vše, včetně
oděvů, obuvi i doplňků.
Akris
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ACCORDION

Gabor

Ichi

V nadcházející sezoně zaujmou výrazné tvary, které připomínají tahací harmoniku. Efekt nevzniká jen díky střihovému řešení, kdy návrháři přímo z usně vytvářejí sklady, ale také například díky dvojitému prošívání vyztužené usně, čímž vzniká
velmi efektní plasticita. Akordeon evokuje také aplikace tenkých usňových pásků těsně vedle sebe, díky čemuž vznikají
na hladkém podkladu úzké průhledy. Návrháři využívají pouze
malé množství dekorativních prvků, aby nenarušili efekt skladů. Umírněná je také barevnost a povrchová úprava usně,
která zůstává v hladké, nenarušené podobě.

Ichi

Gabor

Ulla Johnson

Longchamp

Tom Tailor

MIX AND MATCH TEXTURES
V kolekcích zaujme nápadná hra s nejrůznějšími texturami.
Návrháři kombinují různé povrchové úpravy usní, aby vytvořili co největší plasticitu a opticky rozčlenily střihové řešení
jak na kabelkách, tak rukavicích či opascích. Stále častěji
dochází k propojování s oděvními textiliemi, jako jsou například jemné žebrované úplety, pestrobarevné tkaniny, beránčí vlna či plyš. Střihy jsou čisté a barevnost je spíše tlumené, díky čemuž lépe vynikne kontrast mezi jednotlivými povrchy a strukturami. Převládá zemitá barevná paleta v čele
s hnědou, béžovou a mechově zelenou.

Scotch & Soda
Ulla Johnson

POUCH BAG
Tamaris

Unisa

Efekt měkkosti lze zpozorovat nejen u volby materiálů,
ale také u tvarů či střihových řešení tašek. Kabelky
jsou zbaveny ostrých hran, nahrazeny jsou zaoblenými liniemi, které doprovází jistý efekt pomačkanosti
a deformovanosti. Toho návrháři docílí buď samotnou modifikací střihů a přidanými sklady nebo naopak aplikují stahovací šňůrky, díky kterým mohou
useň zřasit. Podobně funguje také řasení usně kolem
madla. U kabelek je nahrazována pevná hrubá hovězina. Návrháři hledají měkčí, více poddajné alternativy,
které nedrží tvar a chovají se více organicky.
Foto: Vogue.com a archiv firem
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Představujeme designéry

KATEŘINA ČERNÁ
Praha – Pokračujeme v našem seriálu,
ve kterém představujeme návrháře
a designéry z České republiky i ze zahraničí. Tentokrát vám přestavujeme
módní návrhářku Kateřinu Černou, která žije a tvoří v Praze pod značkou
K. BANA od roku 2016.
Jaká byla vaše cesta k profesi módní
návrhářky?
Už od raného dětství jsem byla tvořivé dítě, ráda jsem malovala a vyráběla různé
věci. V sedmi letech jsem jako dárek
k narozeninám dostala po pratetě Anně
šlapací šicí stroj – a tam také můj „šicí
čas“ začal. Později jsem studovala střední UMPŠ v Praze a pak Fakultu užitého
umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Následovala cesta do Velké Británie, kam jsem
odjela na zkušenou a pracovala jsem pro
různé módní návrháře i malé manufaktury. Tam jsem udělala rozhodnutí, že založím vlastní značku; po návratu zpět do
Česka jsem svoji vizi začala postupně naplňovat.

Komu je určená vaše tvorba?
Zvláště ženám (v případě oblečení), které
cítí, že jim lněná látka bude příjemná. Díky
svým vlastnostem len působí dobře na citlivou pokožku, a dle některých zdrojů také
obecně pomáhá člověku být více „sám sebou“. Spolu s minimalistickými střihy tak
oslovuje ty, kteří si cení životního prostředí, obklopují se přírodními a ekologicky
čistějšími věcmi, materiály. Nepotřebují
následovat trendy, ale svým způsobem je
mohou udávat sami.
Co charakterizuje vaši tvorbu a s kterým materiálem pracujete nejčastěji?
Len, materiál, do kterého jsem se zamilovala a jsou z něj vytvořeny všechny produkty
značky K. BANA, jež doplňuje ruční modrotisk. Součástí oděvů a ložního prádla, které
tvořím, jsou také tradiční nitěné knoflíčky.
Jak už jsem se zmínila, nejvíce pracuje se

lnem, a to pro jeho vlastnosti a charakter.
Je mi sympatický jeho původ v české tradici
a udržitelnost. Nerada pracuji s umělými
materiály, vadí mi jejich typické vlastnosti
a ekologický dopad. V jedné z dřívějších kolekcí v minulosti jsem využila džínovinu, díky
upcyklaci z nenošených džínů, které mi lidé
posílali, jsem tvořila nové modely.
Který váš model byl kdy nejvíce pracný?
Naše lněné svatební šaty. I když jde o jednoduchý střih, nejpracnější část šatů je
ručně šitý zdobený pás z drobných korálků a perliček, který je hlavní a nejzdobnější částí šatů a jeho ušití vyžaduje hodně
trpělivosti a času.
Kde získáváte inspiraci pro svoji tvorbu?
Inspiraci hledám všude, ale obzvláště velmi blízké jsou mi české tradice, modrotisk, minimalismus i Japonsko a orient.

Čím se ve své tvorbě zabýváte?
Oděvní tvorbě. Navrhování a výrobě oděvu jsem se dlouho bránila, protože jsem
si uvědomovala, jak náročné toto řemeslo je a jak v Česku není doceňováno. Je
to skutečně dřina.
Navrhuji oblečení pro ženy, v určitém stylu, který se nevymezuje věkem. Pohodlné
oblečení, které je vhodné pro každodenní
nošení, ale i jako volnočasové, v jednoduchých a někdy jen lineárních střizích,
vždy s nějakými zajímavými detaily. V nabídce naleznete i noční košilky a pyžama,
která jsou skvěle doplňována ložním
prádlem.
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Jaká činnost vás nejvíce baví na vaší
práci?
Samozřejmě ta tvořivá část mi je nejmilejší. Mám ráda, když se mohu ponořit sama do sebe, do svého světa a nerušeně
tvořit, a také komunikace s mými zákaznicemi mě velmi baví. Mám velké štěstí, že
značka K. BANA přitahuje mimořádně milé zákaznice, se kterými se moc ráda setkávám. Díky jógové praxi, již se mnoho
let věnuji, se mi i občasné náročné situace daří zvládnout snadněji.
Když za vámi přijdou vaše zákaznice,
mají jasnou představu, co chtějí, nebo
čekají návrh od vás?
Ráda realizuji vlastní nápady, tvorbou na
zakázku se nezabývám. Jen zcela výjimečně reaguji na individuální objednávku.
Vstříc vycházím ale svým zákaznicím samozřejmě s drobnými úpravami, jako je
délka šatů, kalhot apod.
Jaká zakázka vás doposud nejvíce potěšila?
V každé kolekci mám svoje oblíbené kousky a pokaždé mě obzvláště těší, když můžeme ušít na objednávku právě tyto.
Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?
Naleznete je na našich webových stránkách, sociální síti Facebook a Instagram.
Také se nám daří objevovat se s produktovými tipy v různých časopisech.

spolupráce s ostatními odvíjí právě od
množství a faktu, že mnozí výrobci preferují pouze velké zakázky.
Vrací mně to ve vzpomínkách právě do
Anglie, kde je podpora místních designérů a malovýrobců daleko silnější a já
bych si přála, aby to takto začalo fungovat i u nás v Česku. Navíc máme i jasnou představu o kvalitě a zdrojích surovin, což je další specifikum, avšak díky
rozvoji udržitelných značek už ne tak limitující.
Jakou dosavadní spolupráci, s kým považujete za nejzajímavější?
Zkušenosti ze zahraničí, ze kterých stále
profesně čerpám. A spolupráce se dvěma ručními tiskařskými dílnami (chráněnými UNESCO), které pracují s modrotiskem.
Jaké máte plány do blízké budoucnosti?
Moje oděvní tvorba je neustálým plynutím, které jen zcela výjimečně okoření
nějaká větší událost. Jasné plány mám
v současné chvíli spíše ve svém osobním životě.
Jak vidíte budoucnost své tvorby? Kam
nebo k čemu byste se chtěla dopracovat?
Velice si užívám, že se mi podařilo nastavit všechny procesy tak, jak mi to vyhovuje. Takže se stále snažím o pracovní harmonii, aby mohla být veškerá produkce
značky K. BANA tvořena s lehkostí a radostí.

Kde prodáváte svoji tvorbu?
Můžete se přijít podívat do našeho showroomu, kde také zároveň tvořím a pracuji,
ale hlavní prodej funguje online.

Kateřina Černá
Módní návrhářka Kateřina Černá, která se narodila v Praze v roce 1981,
tvoří pod značkou K. BANA od roku
2016 dámské volnočasové oblečení
a ložní prádlo. Obojí převážně ze lnu.
Len si designérku získal svými vlastnostmi, výjimečným pocitem z komfortu pro tělo a jeho pokožku, který doprovází nositelku oblečení či uživatelku
ložního prádla značky K. BANA. Značka K. BANA je určená převážně ženám, které mají rády len a oblečení
pro volný čas v jednoduchých, někdy
jen lineárních střizích vždy doplněné
zajímavými detaily, ale i noční prádlo jako košilky a pyžama, ale i ložní prádlo.
Kateřina vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, následně pokračovala ve vzdělávání se na
Fakultě užitého umění a designu v Ústí
nad Labem. Své vysokoškolské studium úspěšně zakončila získáním
bakalářského titulu.
Designérka Černá má na módním průmyslu ráda svobodu a prostor pro tvořivost. Módní průmysl ji vždy překvapí
novinkami v oblasti zpracování a nových udržitelných technologií. Baví ji lidé, kteří dokážou mít svůj osobitý
módní styl a neotřelé nápady při tvorbě, jde-li o módní návrháře apod.
Tvorbu značka K. BANA koupíte v pražském showroomu v Praze, ale i na webových stránkách značky. Novinky zjistíte nejen na webu značky K. BANA, ale
i na sociálních sítích Facebook a Instagram. Produkty značky K. BANA jsou
čas od času součástí produktových tipů v různých časopisech.

Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářům?

Dokážete si představit spolupráci s maloobchody, průmyslovými výrobci apod.
v Česku?

Není už potřeba věnovat tolik pozornosti
nekvalitním produktům, vyráběným levně
a neekologicky v rozvojových zemích. Naopak je dobré stále více se soustředit na
lokálnost a využití vlastních zdrojů.

Pro menší značku, jako je K. BANA, která se na velkovýrobu nezaměřuje, se

Děkuji za rozhovor:
Sandra Friebová

www.kbana.cz
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Veletrhy STYL a KABO, Brno, 20.– 22. srpna 2022

WORKSHOPY,
PŘEHLÍDKY, PŘEDNÁŠKY
Brno – Odborníci a obchodníci ze segmentu oděvů, obuvi i doplňků se sejdou
opět v Brně, aby na výstavišti zahájili
dvojici tradičních veletrhů STYL a KABO.
V pavilonu P budou od 20. do 22. srpna
k vidění a objednání nejnovější kolekce
od více než 120 vystavovatelů českých
i zahraničních značek.

stoupí Jaroslav Jordán za obchodní oddělení a Martin Brna, produktový designér
českého výrobce obuvi Vasky. Kromě toho
předá ČOKA ocenění výhercům soutěže
o Cenu nadace Jana Pivečky 2022 a připravuje se také přednáška pana Zdeňka
Krula na téma Nejnovější změny zákona
o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku z pohledu reklamačního řízení.

Vybrané modely se budou předvádět také
na přehlídkovém mole a pořadatelé připravili také další, velmi zajímavý program.
O své cenné zkušenosti se přijedou podělit známí stylisté, vizážisté a návrháři,
s nejnovějšími poznatky vás seznámí výrobci a designéři obuvi.
Workshopy, přehlídky,
přednášky i společenský
večírek, to vše vás čeká
v Brně předposlední srpnový víkend.

Udržitelnost, praktičnost a trendy
Mistr České republiky v make upu a jeden
z nejvyhledavánějších profesionálních vizažistů s dvacetiletou odbornou praxí, dvorní vizážista značky Estée Lauder, Pavel
Bauer, se bude letos osobně účastnit doprovodného programu.
„Společně s kamarádkou stylistkou Stáňou
Schlosserovou budeme
mít workshop, kde přítomným návštěvníkům
ukážeme praktické propojení módních trendů s vizážistikou. Dalším zajímavým tématem bude pak udržitelnost, praktičnost a trendy,“ prozradil
Pavel Bauer. Stáňa Šlosserová je známá
stylistka a vyhledávaná osobní kostymérka hollywoodských hvězd.
Do Brna se svým workshopem zavítá také
módní redaktorka a stylistka Klára Klempířová, která má dvacetiletou praxi mj. jako kostýmní výtvarnice při natáčení re-

Zdravá noha – zdravá obuv
Česká obuvnická a kožedělná asociace je
tradičním odborným garantem veletrhů
a pro letošní rok připravila již třetí ročník
Mezinárodního podiatrického sympozia
Zdravá noha – zdravá obuv. Zde se sejdou lékaři, pediatři a výrobci i prodejci
obuvi. Jedním z témat bude například
Customizace jako trend a jak k němu přistupuje česká firma Vasky, na němž vy-
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klam i seriálů a jako módní redaktorka působila v magazínech Elle, Marianne
a Xantypa. Čtenářům Lidových novin radí,
jak co nosit a kde nakupovat a v rámci
svého projektu Módní ordinace. „Se stylem se buď narodíte nebo se ho můžete
naučit! Jak? Ráda bych tedy na mém
workshopu popsala pravidla stylu, strukturu ideálního šatníku i módní psychologii... abyste se každý den cítili skvěle
v tom, co si vezmeme na sebe,“ prozradila Klempířová.
Známé tváře na večírku módy
Na veletrzích módy nebude chybět ani herečka, moderátorka a influencerka Eva
Decastelo, která se modelingu věnuje už
od svých 14 let. Určitě ji znáte z primáckého seriálu Slunečná a nebude jediná,
kdo ze sledovaného seriálu veletrh navštíví. „Letos s sebou beru kamarády Lukáše
Langmajera a Janu Strykovou. Mám ráda
módu a zajímá mě, co tam teď mají, jaké
kolekce se tam budou vystavovat. Trpím
i na doplňky a těch tam také bývá hodně,
tak to musím všechno stihnout,“ říká herečka, která bude i na módní přehlídce
v rámci sobotního večírku pro vystavovatele. Zde své modely představí známý návrhář hvězd Michael Knot, návrhářky Iveta Řádková a Helena Bedrnová a speciálním hostem bude řecká kolekce od firmy
Axel Accessories.
Foto: BVV
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ManpowerGroup Index trhu práce pro 3. čtvrtletí 2022

VLÁDNE REKORDNÍ
OPTIMISMUS
Praha – Společnost ManpowerGroup
Česká republika zveřejnila v polovině
června výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro třetí
čtvrtletí roku 2022. V rámci průzkumu
ManpowerGroup Index trhu práce byla
všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 515 zaměstnavatelů
v ČR položena otázka: „Jak očekáváte,
že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím
čtvrtletí do konce září 2022 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
Zaměstnavatelé v České republice hlásí
pro třetí čtvrtletí 2022 opět silné náborové plány. 38 % zaměstnavatelů očekává
nárůst počtu zaměstnanců, 17 % předpovídá jejich snížení a 38 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první
čtvrtletí 2022 hodnotu +21 %. „Potřeba
firem nabírat nové zaměstnance se nadále zvyšuje a hodnoty ManpowerGroup index trhu práce dosahují rekordní výše od
roku 2008, kdy se průzkum začal v ČR
provádět. Náborový optimismus pozorujeme ve všech sektorech ekonomiky, nejvíce však ve finančním sektoru a realitách.
Pokračující obtíže s dodavatelskými řetězci, rostoucí inflace a ceny energií se na trhu práce negativně neprojevují a nezaměstnanost klesla na úroveň roku 2018.
Vzhledem k velké nejistotě v ekonomice je
ale velmi nepravděpodobné, že by klesla
pod 3 %,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

indexem trhu práce -10. Oproti minulému
čtvrtletí Index oslabil o 15 a meziročně
o 10 procentních bodů.
Porovnání organizací podle velikosti
Zlepšení náborových příležitostí očekávají
ve třetím čtvrtletí 2022 všechny čtyři kategorie podle velikosti českých organizací.
Oproti minulému čtvrtletí i v meziročním
srovnání se náborový optimismus mírně
snížil v kategorii velké organizace nad
250 zaměstnanců. Míra optimismu je aktuálně vyrovnaná ve všech kategoriích
podle velikosti.
Regionální srovnání v rámci ČR
V období od července do září 2022 zaměstnavatelé ve všech třech regionech
České republiky očekávají nárůst počtu
zaměstnanců. V porovnání s předchozím
čtvrtletím i v meziročním srovnání náborové plány posílily ve všech regionech.
Nejsilnější snahu firem nabírat mohou

očekávat uchazeči o zaměstnání v Čechách, kde průzkum naměřil Index 24.
Oproti minulému čtvrtletí Index v tomto
regionu posílil o 20 a v meziročním srovnání o 19 procentních bodů, což jsou zároveň nejvyšší mezikvartální a meziroční
nárůsty v rámci regionů.
O průzkumu
Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování plánů zaměstnavatelů snížit nebo
zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou
ze 40 zemí, ve které průzkum probíhá.
Průzkum probíhá již 60 let a za tuto dobu
se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup Index trhu práce je založen na
dotazování téměř 40 000 zaměstnavatelů
z veřejného i soukromého sektoru napříč
40 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Porovnání dle odvětví
Nárůst počtu zaměstnanců očekávají zaměstnavatelé v 10 z 11 českých odvětví,
a pokles tedy pouze v jednom. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl optimismus v osmi z jedenácti odvětví a oslabil ve
třech. V meziročním srovnání jsou náborové plány silnější v deseti z jedenácti odvětví a slabší pouze v jednom.
Nejsilnější náborové plány mají zaměstnavatelé v odvětví bankovnictví, finance, pojištění a nemovitosti s Čistým Indexem trhu práce 56 (66 % bude nabírat a 10 %
propouštět). V porovnání s předchozím
čtvrtletím zaměstnavatelé v tomto odvětví
hlásí nárůst optimismu o 32 procentních
bodů, a v meziročním srovnání posílení
dokonce o 50 procentních bodů.
Nejslabší náborové plány očekávají zaměstnavatelé v odvětví Ostatní s Čistým
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Obchod Kožená galanterie, Dobříš

ZÁKAZNÍCI ŽÁDAJÍ
ČESKÉ VÝROBKY
Dobříš – „Velká část mých zákaznic a zákazníků preferuje kvalitní zboží od českých
firem,“ říká Hana Kolková (49), majitelka kamenné prodejny Kožená galanterie
Dobříš. Časopis Svět textilu & obuvi ji požádal o rozhovor.

dej neumožnil ihned. Lidé, kteří u mě nakupují, vyhledávají i doporučení.
Kdo jsou vaši zákazníci?

Můžete shrnout vývoj svého podnikání
dodnes?
Můj kamenný obchod s módními doplňky
funguje již sedm let a nachází se v centru
Dobříše. Víte, je to můj splněný sen,
k němuž jsem směřovala již od konce
střední školy. Vždy jsem byla zaměstnaná jako prodavačka oblečení a módních
doplňků, ale chtěla jsem vlastní obchod.
Pracovala jsem jako prodavačka i v Do-

mě módy v Praze. S lokalitou, kde se nachází moje kamenná prodejna, jsem naprosto spokojená. Proto jsem svoji prodejnu nestěhovala a nemám to ani
v úmyslu udělat v blízké době. Rozkládá
se zhruba na 80 m2 i se zázemím. V případě potřeby zaměstnávám brigádníky.
Provozuji pouze kamennou prodejnu, eshop nemám a ani o něm neuvažuji, protože zákaznice i zákazníci si rádi zboží
osahají a vyzkouší, což by jim online pro-

Nakupují u mě převážně ženy ve středním
věku, které o sebe rády pečují a vyhledávají
krásné a kvalitní zboží. Velmi si vážím
svých zákaznic i zákazníků, často spolu navážeme dlouhodobé přátelské vztahy, což
mě těší. Velká část mých zákaznic preferuje kvalitní kožené zboží od českých dodavatelů. Jsem potěšená, že můj obchod navštěvují také muži a rádi se vrací, zajímají se
o pánské kožené brašny, peněženky a opasky, které mám také v nabídce. Muži do
mého obchodu chodí také nakupovat vánoční dárky pro své partnerky, jde o kabelky a peněženky, prosí mě o radu při výběru. Když jsou doma úspěšní, přijdou mi dát
kladnou zpětnou vazbu a moc poděkovat.
Mám potom úžasný pocit.
Co všechno v sortimentu nabízíte?
Nabízím nejen kožené zboží, jako jsou kabelky, peněženky, opasky, aktovky, batohy,
cestovní zavazadla, ale i šátky, šály, čepice, barety, deštníky. To vše převážně od
českých dodavatelů jako jsou Elega by Dana Morávková, Anekke, Hajn, Anekta, Oilily, Dapi, Gama, Ragazza, Doppler, Reabags, S.Fiorentino aj.
Musím přiznat, že na výši tržeb má vliv
počasí. Pokud je nepříznivé, lidé méně nakupují. Hlavní sezonou jsou pro můj obchod roční období jaro a podzim, to máme nové kolekce zboží.
Jak vnímáte kvalitu a výběr sortimentu
zboží kožené galanterie?

Hana Kolková (vlevo) s jednou ze svých zákaznic
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Kvalita koženého zboží se dle mého názoru nějak výrazně nezměnila od doby, co
jsem začala provozovat svoji kamennou
prodejnu. Ale řekla bych, že je větší výběr
sortimentu nabízeného zboží od dodavatelů, zvláště pak, co se týká barevné škály
kolekce, a to vítám.
Jsem vděčná za to, že se všemi dodavateli máme skvělé vztahy. Když mají zákaznice či zákazníci specifický požadavek,
snažím se takové zboží sehnat a daří se
mi to. Někdy se mi podaří přesvědčit zákaznice k zakoupení extravagantnějšího
kousku módního doplňků, z čehož mám
radost. Nestává se to ale příliš často. To
víte, působím na menším městě a milovnic extravagance se zde moc velké množství nenachází.
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Jak často měníte vzhled výlohy u své kamenné prodejny, od čeho se to odvíjí?
Výlohu mojí prodejny měním velmi často,
někdy i dvakrát za týden. Není žádným tajemstvím, že výloha vám prodává, toto
stále platí. Vzhled výlohy je tedy velmi důležitým pro úspěšné podnikání obchodu.
Jak přistupujete k propagaci?
Jsem aktivitní na sociální síti Facebook.
Mám kladnou zpětnou vazbu na svoji činnost tam, tudíž v tom budu pokračovat
i nadále. Za další prezentaci mého obchodu lze považovat například článek v místních Dobříšských listech v době před
módní přehlídkou, kterou jsem pořádala.
Příležitostně tedy využívám reklamu v místním tisku.
Jaké vztahy máte se svou konkurencí,
čím se od ní odlišujete?

Jak vnímáte situaci ve vašem odvětví od
doby vašeho začátku podnikání do dnes?
Co se mění nejvíce?
Zájem o mnou nabízené zboží od zákaznic
i zákazníků je patrný, ale bohužel je ovlivněn situací u nás v Česku i ve světě a za
poslední dva roky. Doba je nejistá, nejdříve
nás paralyzovala pandemie koronaviru,
obavy vzbuzuje válka na Ukrajině a neustálé zdražování všeho, co dopadá i na moje
podnikání a moje zákaznice i zákazníky, také není ideální.

Co vás nejvíce baví na vaší práci a díky
čemu si myslíte, že jste se dosud úspěšně udržela na trhu?
Víte, moje práce je současně také mým
koníčkem. Miluji módu a krásné věci jako
módní doplňky a další pro celkovou krásu
důležité věci už doby svého dětství. Vždy
jsem se ráda fintila, byla jsem typická holčička. Těším se na další nové kolekce
mých dodavatelů. Zajímají mě reakce
mých zákaznic a zákazníků. Společně se
bavíme o novinkách, které se chystám sama vybrat. Vždy se snažím o výběr zboží
tak, aby maximálně uspokojil zákaznice
a jejich přání a touhy o doplňcích v daném
stylu. Je třeba myslet na to, že každá žena je jiná a má jiné nároky. Snažím se mít
širokou nabídku sortimentu, abych udělala radost co nejvíce ženám, ale i mužům,

kteří si vybírají módní doplňky pro sebe či
své partnerky, které chtějí s láskou obdarovat. Považuji za důležité, aby u mě zákazníci i zákaznice našli elegantní zboží.
Jsem velmi ráda, že přestože moje zákaznice nejsou jen vyloženě velmi mladé ženy,
baví je o sebe pečovat, chtějí být krásné
a mají chuť být šik a inspirovat tak nejen
svým vzhledem, ale i spokojeností ostatní
ženy. Snažím se jim v tomto přístupu jít
příkladem a podporovat je.
Jaké máte plány do budoucna?
Energicky a s úsměvem pokračovat ve
svém podnikání a dělat tak radost svým
zákaznicím a zákazníkům, ale vlastně i sobě, protože jejich radost je i mojí radostí.
Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Foto: archiv Hany Kolkové

Konkurenci nějak výrazně neřeším. V oblasti kožených módních doplňků myslím,
že jsem jediná, v našem malém městě,
kterým Dobříš je, kdo provozuje kamennou prodejnou s tak pestrou nabídkou.
Ostatní obchody zhruba sleduji a mám
o nich tedy povědomí.
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Střední průmyslová škola textilní v Liberci

SLAVÍ 170. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ
Liberec – Kotlina na severu Čech, ze západu ohraničená Ještědským pohořím zvolna přecházejícím v masiv Lužických hor, z východu obklopená mladšími Jizerskými
horami. To je liberecké údolí, v jehož okolí se od pradávna soustředila ruční výroba
suken. K velkému rozvoji výroby dochází od roku 1622, kdy se město stalo majetkem Albrechta z Valdštejna. Vévoda podporoval plátenickou i soukenickou výrobu
tím, že od zdejších výrobců látek odebíral až tisíc kusů vojenských uniforem týdně.
Soukenictví se tak zde paradoxně rozvíjelo na začátku třicetileté války a s ním
i celé městečko.

Dalším významným obdobím pro rozvoj
textilního průmyslu se stalo 19. století.
Do Liberce, za Rakouska-Uherska nazývaného Manchester, se díky průmyslové revoluci soustředil textilní průmysl s významnými závody. V důsledku tohoto vývoje vznikla potřeba koncentrovat vzdělávání
v nových technologiích do jednoho místa,
a tak v Liberci za přispění místních textilních průmyslníků vznikla škola vyučující
textilní obory. Odborná škola tkalcovská,
jak zněl její tehdejší název, byla otevřena
v Liberci v roce 1852. Stala se první školou svého druhu v celé tehdejší monarchii
a byla i jednou z nejstarších středních
škol ve městě.
Od roku 1852 do roku 1910 z důvodu
neustále se zvyšujícího zájmu o vzdělání
v textilnictví a nedostačujících prostor pro
výuku stále více se rozvíjejícího oboru škola čtyřikrát změnila své sídlo. Na konci
19. století se začalo uvažovat o stavbě
nové vlastní budovy, která by plně vyhovovala potřebám odborné výuky. V roce
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1910 bylo zahájeno vyučování v nově postavené škole v Tyršově ulici. Vyrostl zde
velký areál s hlavní budovou, rozsáhlými
školními dílnami a technickým zázemím.
Jak šel čas...
Jak šel čas, škola prošla mnohými změnami poznamenanými hospodářskými
i politickými událostmi dané doby. Po celou dobu své existence však vychovávala,
vychovává a jistě bude i v budoucnu vychovávat odborníky pro textilní průmysl.
Nepříznivá situace v 90. letech 20. století v textilním průmyslu, nepříznivý demografický vývoj, rozšiřování nabídky oborů
vzdělání u ostatních středních škol a vznik
soukromých středních škol způsobily postupné zavírání škol s textilním zaměřením v naší zemi. SPŠT tak svým zaměřením zůstala jedinou textilní školou v celé
České republice.
V roce 2018 byla zahájena intenzivní jednání se zřizovatelem za účelem zajištění
rekonstrukcí v 108leté budově, které by

zlepšily technické zázemí, a tím tak i přispěly ke zkvalitnění odborné výuky. Jako
první byla v roce 2021 zahájena akce řešící nejpalčivější problém, a to celkovou
rekonstrukci silně poškozené střechy
školních dílen. V rámci opravy se dílny dočkaly i nových, elektronicky ovladatelných
světlíků. V tomtéž roce byla zahájena výstavba výtahu v hlavní budově školy, došlo
ke zrušení septiků na předním dvoře, byla
zde vybudována nová kanalizace a byl položen nový asfaltový povrch. Vybudováním
bezbariérových WC v hlavní budově, v dílnách a v tělocvičně se tak škola stala
v prvním pololetí roku 2022 plně bezbariérovou. Ve stejném období škola dostala
nové logo a novou podobu webových stránek – www.texlib.cz.
V současné době probíhají intenzivní jednání týkající se rekonstrukce vysloužilé výměníkové stanice, částečné změny vytápění jednotlivých budov areálu školy a výměny letité a zastaralé elektrorozvodny.
Nyní školu čeká optimalizace a zároveň
i modernizace strojového vybavení školních dílen. Cílem školy je co nejvíce se přiblížit strojovému vybavení současných odborných firem. Bohužel tento krok, když
pomineme časovou náročnost, je velmi finančně náročný a bez pomoci oděvních
a textilních firem, například zápůjčkami
strojního vybavení, těžko uskutečnitelný.
Inovace vzdělávacího programu
K zatraktivnění vzdělávacího oboru Textilnictví přistoupila škola k úpravám jeho
školního vzdělávacího programu, aby odpovídal aktuálním požadavkům textilních
firem (škola intenzivně spolupracuje s textilními firmami na inovaci vzdělávacího
programu tak, aby plně odpovídal potřebám odborného pracovního trhu). Současně byla technologie pletařství, do té
doby silně upozaděná, povýšena na stejnou úroveň jako technologie přádelnictví,
tkalcovství či netkaných textilií a byla posílena i textilní chemie. Upravený školní
vzdělávací program dostal nový název –
Textilní design a technické textilie. V tomto vzdělávacím oboru, vyučovaném od roku 2021, se žáci mohou od třetího ročníku profilovat na odborníka stále se rozvíjejícího oboru technických textilií nebo se
mohou vydat směrem kreativnějším
a studovat textilní design.
Také obor Oděvnictví za poslední čtyři roky
zaznamenal změny. Školní vzdělávací obor
Oděvní tvorba a styling nabízí studentům
ucelené znalosti a dovednosti od navrhování oděvů přes jejich realizaci s násled-
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nou kreativní prezentací vlastní tvorby.
I zde se v rámci studia mohou studenti
rozhodnout jít cestou technickou – rozvíjením svých znalostí v oborech technologie
výroby, konstrukce střihů, vypracovávání
technické dokumentace nebo cestou kreativní, která je zavede do světa vnášení
vlastních myšlenek a pocitů do svých originálních nápadů. Studenti tak mohou
uplatňovat svoji uměleckou invenci při navrhování oděvů, módních doplňků, stylizaci a kreativní prezentaci.
Odborná praxe v podnicích
Během studia absolvují studenti souvislé
odborné praxe v podnicích zaměřených
na obor, ve kterém se vzdělávají. Výběr firem je pro studenty klíčový a mnohdy rozhoduje o jejich dalším odborném uplatnění na trhu práce. Po absolvování liberecké
Textilky studenti plynule přechází na partnerskou Technickou univerzitu v Liberci,
Fakultu textilní nebo se uplatňují v oborových oblastech laboratorních, poradenských, návrhářských, konstrukčních či
strojařských v podobě seřizovačů textil-

ních či šicích strojů, oborově specializačních nákupů nebo v technologiích výroby.
Cílem školy je produkovat absolventy
uplatnitelné na odborném trhu práce.
V roce 2019 byly zároveň zahájeny kroky
ke zvýšení zájmu nových studentů o studium na liberecké Textilce. Škola začala
být velmi aktivní na sociálních sítích (Facebook a Instagram) a využila tak tyto mediální služby ve svůj prospěch. Prostřednictvím svých příspěvků cílí na správné koncové uživatele, sdílí s nimi multimediální
data, udržuje sociální vztahy a online zábavu. Budoucí uchazeči i široká veřejnost
se tak mohou seznámit se skutečným impulzivním životem na liberecké Textilce.
Díky intenzivní práci všech pedagogů na
propagaci a za pomoci sociálních sítí s využitím všech jejich silných stránek se škole podařilo oslovit velké množství uchazečů a pro školní rok 2022/23 plně naplnit
plánované dvě třídy oboru Oděvnictví
a jednu třídu oboru Textilnictví.
Naším cílem je ve školním roce 2023/24
plně naplnit dvě třídy oboru Oděvnictví
a dvě třídy oboru Textilnictví, a proto již

nyní intenzivně pracujeme na náborové
kampani.
Představení úžasného světa textilu nejen
budoucím uchazečům se uskuteční na liberecké Textilce i v rámci oslav 170. výročí
založení textilní školy. 6. října 2022 škola
přivítá v dopoledních hodinách významné
hosty z textilních firem, asociací, komor,
z oblasti kultury, školství a politiky. V odpoledních hodinách bude
areál školy otevřen i široké veřejnosti.
Ing. Jana Kočí,
ředitelka školy
Foto: archiv SPŠT
v Liberci
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Tržby textilního maloobchodu za první pololetí 2022

VŠE NENÍ TAK, JAK TO VYPADÁ...
Praha – Na první pohled fantastická
čísla! Tak by se daly charakterizovat
údaje o výši tržeb za první pololetí
2022, které Svět textilu & obuvi získal
od majitelů/vedoucích textilních a oděvních obchodů v České republice. Když
se však na čísla podíváme v souvislostech, poznáme, že vše není tak růžové.
Údaje nám zasílají členové test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi. Máme tak
pravidelná hlášení od více než stovky obchodníků z branže. Vývoj tržeb zveřejňujeme anonymně a vždy v porovnání se
stejným obdobím loňského roku. Pokud
budete mít zájem připojit se, budeme rádi. Stačí jen napsat na redakční e-mail:
redakce@textil-obuv.cz.
1. čtvrtletí: impozantní nástup
Jak jsme psali již v minulých vydáních našeho časopisu, tržby za textil a oděvy patřily
v prvním čtvrtletí 2022 k tahounům tuzemského trhu. V 1. čtvrtletí stouply tržby
obchodníkům v naší branži o neuvěřitelných 190 %! Za tímto úspěchem však stojí
skutečnost, že porovnávací základna – tedy tržby tuzemského textilního maloobchodu za leden–březen 2021 – byla nízká:
V této době byly totiž obchody v důsledku
koronavirových opatření zavřené! A že není
opravdu vyhráno, o tom výmluvně svědčí
i vyjádření Českého statistického úřadu
(ČSÚ), ve kterém se uvádí, že ačkoliv tržby
prodejen s oděvy a obuví v prvním čtvrtletí
2022 enormně stouply, stále ještě nedosahují úrovně roku 2019. Prakticky stejně

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

1. pololetí: +125 %

Zdroj: Svět textilu & obuvi

se situace vyvíjela i v dubnu. Také zde byla
srovnávací základna (tedy duben 2021)
stále nízká: Obchody byly v té době stále
ještě uzavřeny. Takže dubnový výsledek
+180 % lze vnímat jen jako číslo...

v řadě klesly v květnu tržby internetovým
obchodům, avšak oproti předpandemickému roku 2019 byly o více než třetinu vyšší.“ Nakonec skončily tržby v květnu v meziročním porovnání s poklesem -5 %.

Květen: pravda se ukazuje
První „ostré“ porovnání tržeb se projevilo
až v květnu. V máji 2021 byly totiž obchody již otevřené, a tak se porovnávala srovnatelná čísla. A i když se v květnu prodávaly dobře jak dámské oděvy, tak i pánská separátní saka a kalhoty, situace se v textilním maloobchodě již nevyvíjela dobře.
„Úrovně roku 2019 se v našem obchodě
zatím ani nepřibližujeme,“ napsal nám obchodník s oděvy z Plzně. Podobně se vyjadřovali i obchodníci z Prahy, Brna či Olomouce. V jak složité situace je tuzemský
maloobchod, svědčí i vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb z ČSÚ: „Pátý měsíc

Červen: blýskání na lepší časy?
V červnu se situace přece jenom o něco
zlepšila. „Velmi dobře se prodávalo dovolenkové zboží, tedy plavky, osušky a letní
dámské šaty a pánské kalhoty,“ pochvaloval si obchodník z Prahy. I podle slov
ostatních lidí z naší branže bylo v obchodech znát, že letos se Češi chystali (po
dvouleté odmlce, způsobení koronavirem)
na dovolenou do zahraničí, hlavně k moři.
Nakonec tržby v červnu skončily s tříprocentním růstem oproti roku 2021.
Jak dopadly tržby za letní měsíce? O tom
se dočtete v dalším vydání časopisu Svět
textilu & obuvi, které vyjde počátkem říjMichal Korol
na 2022.

Rychlá móda

ZMĚNY NA ČÍNSKÉM MÓDNÍM TRHU
rhm Praha – Největší spotřebitelský
trh světa prošel v posledních letech výraznou proměnou. Nejen kvůli restrikcím spojených s pandemií, ale také kvůli obchodní válce se Spojenými státy se
Čína začala více uzavírat do sebe, což
přináší i zásadní změny na módním trhu. Společnosti se tak buď musí přizpůsobit pravidlům nebo trh opustit.

Foto: hmgroup.com

Velké módní řetězce zažívají na čínském
módním trhu velmi turbulentní období, které zahrnuje jak omezování online aktivity,
tak uzavírání kamenných prodejen. Společnost H&M čelí v Číně dlouhodobě kritice
kvůli tomu, že se veřejně vyjádřila proti odebírání bavlny z oblasti Sin-ťiangu, kde dochází k porušování lidských práv muslimských menšin. Toto prohlášení vedlo k výraznému bojkotu prodejů i spoluprací ze strany čínských celebrit. S podobným, avšak
ne tak výrazným bojkotem se setkaly i znač-
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ky Zara či Adidas. Pokles tržeb způsobený
touto situací i restrikcemi v období pandemie tak vyústily v to, že za poslední rok uzavřela značka H&M více než 100 poboček
v zemi, a to včetně své vlajkové prodejny
v Šanghaji. Pro H&M představuje čínský
módní trh zhruba 3 % celkových tržeb a zároveň má v zemi více než jednu třetinu
všech dodavatelů. Proto si chce švédský
řetězec pozici v zemi udržet a snaží se opět
získat důvěru zákazníků i dodavatelů.
Španělská módní skupina Inditex přistoupila během pandemie k postupnému
ukončování činností svých tří značek na
čínském trhu. Značky Stradivarius, Pull
& Bear a Bershka uzavřely na začátku tohoto roku své pobočky v Číně. Během léta
dojde k ukončení veškerých online aktivit,
včetně e-shopů. Odchod těchto tří společností by neměl mít na celkové tržby Inditexu příliš velký vliv, naopak umožní koncernu zaměřit se více na evropský trh.
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Textilní zkušební ústav Brno

SLAVÍ 30 LET!
Brno – Ve znamení oslav 30. výročí založení probíhá letošní
rok v Textilním zkušebním ústavu (TZÚ) v Brně. Od samého
počátku tuto organizaci vede RNDr. Pavel Malčík (73).
Časopis Svět textilu & obuvi ho při této příležitosti požádal o rozhovor.

lednu 1993 na Textilní zkušební ústav.
Ten odpovídá odvětvovému zaměření
ústavu a získané autorizaci ústavu jako
Státní zkušebny č.219. Převzali jsem tak
celý textilní rozsah Ústavu bytové a oděvní
kultury (ÚBOK).
Co bylo tehdy hlavní náplní ústavu?

RNDr. Pavel Malčík
Jaké byly počátky Textilního zkušebního
ústavu?
Počátky Textilního zkušebního ústavu jsou
spojeny s Výzkumným ústavem vlnařským
a se změnami, které se odehrávaly v devadesátých letech. Byla to předně změna
orientace průmyslu na evropský trh, no
a pak samozřejmě privatizace. To byly taky hlavní příčiny rozdělení Výzkumného
ústavu vlnařského na dva podniky. Podnikatelský záměr privatizované akciové společnosti Ústav textilního inženýrství počítal kromě výzkumu také s výrobou a prodejem textilu. Záměrem oborové zkušeb-
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ny, ale zejména exportujících textilních
podniků, bylo splnit požadavky evropských
norem na akreditaci, která je základní
podmínkou pro uznávání zkoušek a certifikátů na evropském trhu. Splnit tyto požadavky nebylo možné v rámci jedné akciové
společnosti, a tak zkušebna zůstala státním podnikem, jehož statut zajišťoval nestrannost a nezávislost při zkoušení
a certifikaci. Od května 1992 začala akreditovaná zkušebna se sedmnácti zaměstnanci působit jako samostatný podnik,
který ještě získal akreditaci pro certifikaci
systémů managementu. Transformace
pak byla dokončena změnou názvu k 1.

Hlavní náplní činností ústavu v devadesátých letech byla snaha zajistit akreditaci
zkoušek pro co nejširší rozsah textilních
výrobků. Získávali jsme zkušenosti ze zahraničí v tradiční vlnařské oblasti IWS
a IWTO a zejména jsme se zapojili do
tvorby nových norem, samozřejmě těch
evropských. Byla to hektická doba, protože se za pochodu měnila legislativa, pravidla obchodu a v podstatě probíhala příprava na vstup do, tenkrát ještě, Evropských společenství. Dobrou zprávou pro
ústav bylo, že rostl zájem o naše textilní
podniky a někteří noví zahraniční vlastníci
převáděli výrobu do českých firem, takže
obraty rostly. Pak se v několika případech
ukázalo, že privatizace nedopadla pro některé podniky nejšťastněji ať už šlo o tuzemské nebo zahraniční vlastníky. Privatizace se měla týkat také ústavu, ale podařilo se nám uhájit nestrannost a nezávislost s garancí státu.
Devadesátá léta se ještě vyznačovala
vznikem nových profesních struktur.
Vznikl ATOK a ústav se stal jeho aktivním
členem. Podíleli jsme se na vzniku SOTEXU a legalizaci užívání symbolů údržby
v ČR. Prvním společným projektem bylo
vytvoření značky QZ Zaručená kvalita. Byli jsme také při vzniku Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
a sdružení certifikačních orgánů CQS.
Prostřednictví CQS můžeme například
konkurovat nadnárodním certifikačním
firmám, protože jsme se stali součástí
celosvětové sítě IQNET. Potěšitelné bylo,
že se na nás obraceli zájemci o spolupráci i z jiných oborů. První byla Asociace
prádelen a čistíren se kterou jsme na
přelomu tisíciletí vytvořili certifikaci průmyslových prádelen, která se teď široce
využívá pro hodnocení veřejných zakázek
v nemocnicích.
V novém tisíciletí jsme už byli zavedená
organizace a snažili jsme se uspokojit
i další potřeby průmyslu, než bylo zkoušení a certifikace. Podniky pociťovaly malý
zájem o studium textilu a obávaly se fluktuace pracovníků. Bylo zřejmé, že bude
třeba školit pracovníky, kteří přijdou z jiných oborů, proto jsme zařadili do naší
nabídky také vzdělávání. Jeho obsah
jsme tvořili prostřednictvím zapojení do
mezinárodních projektů programu Le-
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onardo da Vinci. To nás v podstatě přivedlo i k další spolupráci v tuzemsku,
a to spolupráci s čalouníky a později s nábytkáři obecně. V té době vstoupila Česká republika do EU a ústav byl nahlášen
Komisi jako Oznámený subjekt č. 1021,
což znamená, že můžeme posuzovat
shodu ochranných oděvů a textilních stavebních výrobků s předpisy EU pro jejich
označování CE.
Jak se za těch 30 let změnila činnost
ústavu?
Ve zkratce bych to vyjádřil tak, že jsme se
z vlnařské oborové zkušebny rozrostli do
čtvrtého největšího státního zkušebního
ústavu. Před námi jsou jen stavaři, strojaři a elektrotechnici, kteří působili jako
státní zkušebny už dříve před námi. Podstatné je, že splňujeme všechny požadavky Evropské unie a můžeme nabídnout
našim podnikům široký rozsah služeb,
včetně mezinárodního uznávání našich
výstupních dokumentů. Působíme na mezinárodní/celosvětové úrovni kde zahraniční zákazníci tvoří asi čtvrtinu našeho
obratu, který je mimochodem desetinásobný oproti prvnímu roku naší samostatné existence.
Přestěhování do větších prostor nám
umožnilo další rozvoj také v dalších oborech souvisejících s textilem, jako je nábytkářský průmysl. Čalouněním lůžek
a křesel počínaje a pevností a stabilitou
stolů a židlí konče. Do jiných oborů také
pronikáme díky naší mikrobiologické laboratoři, která prověřuje účinnosti nejen antibakteriálních úprav na různých površích
ale taky třeba protiplísňové úpravy pro
stavebnictví. Ještě širší rozsah má naše
Centrum technické normalizace, kromě
textilu, dřeva a nábytku také prací a textilní stroje.
Takový rozsah aktivit můžeme zvládnout
jen díky vysoce kvalifikovaným, zkušeným

a k zaměstnavateli nadprůměrně vstřícným spolupracovníkům. Fyzicky je jich
v ústavu zaměstnáno něco přes 40 s převahou žen, které mají ještě zkrácené
úvazky. Nicméně každý zaměstnanec zvládá široký rozsah zkoušek, má znalosti
o velkém sortimentu výrobků, a hlavně
jsou schopni řešit problémy zákazníků
s nadstandardní ochotou.
Jaké úkoly vás čekají v blízké i vzdálenější budoucnosti?
O tom, že bude zkušebnictví potřeba
v blízké i vzdálené budoucnosti jsem přesvědčen nejen proto, že jsem optimista
a věřím, že bude ještě nějaká vzdálená
budoucnost. Změny, které se nejen v textilním průmyslu připravují se, podle mého
názoru, bez zkušebnictví neobejdou. Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní

výrobky a návrh Nařízení o ekodesignu
udržitelných výrobků s ním počítají jako se
základním zdrojem informací. Požadavky
na prodloužení životnosti výrobků a přání
uplatnit v nich více recyklovaných materiálů jdou v podstatě proti sobě. Myslím,
že blízká budoucnost bude proto ve znamení objektivizace informací o výrobcích
a jejich vlastnostech. Plánovaný digitální
pas výrobku, který ho bude provázet celou dobu jeho životnosti se bude opírat
o výsledky zkušebnictví.
Předpokládám tedy, že se činnost ústavu
příliš nezmění, ale byl bych rád, kdyby se
stále víc zaměřoval na výzkum. Filozofie
udržitelnosti s sebou totiž také nese řadu příležitostí pro nové přístupy, výrobky,
ale i řešení problémů, které ty přístupy
vyvolají.
Děkuji za rozhovor: Michal Korol
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Klub absolventů Baťovy školy práce

BOJUJE ZA ZÁCHRANU ŘEMESLA
Zlín – Rozvoj města Zlína nastal po roce 1894, kdy sourozenci Tomáš, Antonín a Anna Baťovi začali dělat boty v malé dílně. Sourozenci Baťovi pocházeli
z obuvnické rodiny a měli podnikání
v krvi. Tak se z malé rodinné firmy zanedlouho stal celosvětový koncern. Fyzicky
první spolupracovník Tomáš Baťa již
ve Zlíně není, ale jeho duch ano a také
obuvníci, kteří vyrábějí zejména na Zlínsku českou kvalitní obuv, a to se málo ví.
Filozofie Klubu absolventů Baťovi školy
práce je velmi jednoduchá. Podpořit
a spolupracovat s těmi, kteří si vychovávají své budoucí následovníky – obuvníky sami a nečekají na to, co školský
systém nabídne. Situace je opravdu kritická, protože k 30. červnu 2022 byla
ukončena nabídka učebního oboru výrobce obuvi. Jediná škola Orbis s.r.o.,
která tento obor nabízela, zrušila obuvnickou dílnu a studium ukončili poslední
tři učni. Nicméně škola má ještě tři roky akreditaci na výuku oboru obuvník.
Naším cílem je tedy vybudování moderního, praktického, obuvnického centra ve
Zlíně, které by mohlo vychovávat ševcovské odborníky a tím opět navázat na zlínskou tradici Města obuvi.
Co děláme?
Jeden z úkolů poslání Klubu ABŠ (pokračovatelů systému Baťovy školy práce) je práci
ševců propagovat. Tento úkol, který jsme
si dali pod heslem „Ševci žijí“, propaguje

obuvnické řemeslo prostřednictvím medií
a osobního nasazení nejen mezi zlínskou
veřejností. V budově č. 44 bývalého areálu
Svit v pronajatých prostorách plánujeme
vybudovat moderní obuvnické centrum.
Nová dílna bude vybudována a vybavena
moderními stroji z bývalého obuvnického
střediska ze školy Orbis s.r.o. Nicméně je
nutné hradit úpravy prostor, provoz dílny
a proto nabízíme zbývající prostory pro
propagaci vaší činnosti jako výrobců obuvi,

výrobců komponentů, opravářů obuvi, dodavatelů strojního vybavení, ale i obchodů
s obuví. Vás všechny chceme oslovit a současně požádat o spolupráci. Jak představit váš výrobní program a v jakém rozsahu,
o tom budeme s vámi vždy osobně hovořit.
Vždyť i do obuvnického muzea ve Zlíně přicházejí návštěvníci z celé republiky, ale i zahraniční hosté, kteří by rádi věděli něco více o tradiční výrobě obuvi na Zlínsku

a v České republice. Plánů, jak znovu obnovit výuku oboru výrobce obuvi a jak tento
obor popularizovat máme více a budeme
vás o nich vždy informovat. Snažme se
společně zvyšovat úctu k tradičnímu zlínskému řemeslu a k ševcovině.
Co chceme
■ Oslovit lidi, kteří dělali a mají co říci k ševcovině (návrháře, modeláře, mistry, šičky...)
■ Propagace Zlína jako centra obuvnictví
(historické i současné fotky, videa
apod.)
■ Zviditelnění stávajících obuvnických
firem ve Zlíně a okolí – jejich produkce,
úspěchy, uplatnění doma i v zahraničí
■ Iniciovat vznik komunity, mezigenerační spolupráce a celoživotního učení
■ Cílená reklama, tisk, školení, billboardy, intervence na základních školách při
volbách povolání v končících ročnících,
možnosti exkurzí do výrobních obuvnických podniků, do firem vyrábějících
obuvnické komponenty, stroje, nástroje,
zařízení atd.
■ Najít podporu veřejných institucí,
Zlínského kraje a ministerstev školství
a průmyslu.
Za vaše podněty a zájem o spolupráci
s námi vám předem děkujeme!
Alois Langer
Předseda Klubu ABŠ
tel: +420 603 942 473
e-mail: alanger352@seznam.cz
www.klubabs.cz

Výkladový obuvnický slovník

MÁ POMOCI VÝROBCŮM I OBCHODNÍKŮM

Zlín – Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) je partnerem v mezinárodním
projektu v rámci programu ERASMUS + s názvem DicSHOEnary. Výstupem tohoto
projektu bude jazykový průvodce s kompletním přehledem odborné slovní zásoby
pro obuv a usně v anglickém jazyce a v jazycích partnerů.
Moderní jazykový průvodce bude obsahovat cca 3 000 odborných termínů s vysvětlením v angličtině, které se používají ve
výrobě obuvi, technologiích, materiálech,
ale také v designu, výzkumu, výuce a obchodování s obuví ve velkoobchodním
a maloobchodním měřítku. Jak již bylo uvedeno, nepůjde jen o pouhý překlad termínů, ale o jejich odborné vysvětlení, případně budou termíny doplněny i potřebnými
obrázky. Vícejazyčná obuvnická příručka
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bude použitelná i pro mobilní aplikace a bude hlavním výstupem tohoto projektu.
Pracovní skupinu tvoří profesoři technických vysokých škol, učitelé odborných
předmětů, odborníci, manažeři komerčních a výzkumných ústavů. Široká škála
profesionálů z různých prostředí zajišťuje
kvalitu výstupního dokumentu. Překládané
termíny budou doplňovat obrázky, kresby,
schémata, dostupná videa a odkazy na zajímavé webové stránky.

Národní verze výkladového obuvnického
slovníku budou vyhodnoceny prostřednictvím pilotních projektů, které budou organizovány v každé partnerské zemi. Očekává se, že se pilotních projektů zúčastní
přibližně 20 lidí z každé partnerské země.
Již brzy tedy dojde k pilotnímu ověřování
i u nás. Zasedání všech řešitelů projektu
je naplánované 8.–9. září 2022 v Istanbulu na škole TASEV.
Předpokládané trvání projektu:
1. ledna 2021 až 29. června 2023
Zapojení partneři:
TUIASI, CTPC, CIAPE, INESCOP, ČOKA,
Zavod IRCUO, IPS, VC, CRE.THI.DEV
Vedoucí aktivity: TASEV School Turecko
a spoluvedoucí CTCP
Účastnické země: Rumunsko, Portugalsko, Itálie, Španělsko, Slovinsko, Polsko,
Řecko, Česká republika
PhDr. Vlasta Mayerová
Česká obuvnická a kožedělná asociace
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Kresba: Pixabay

Malá rukověť nohozpytná se stručnými základy botopisu

SLABIKÁŘ OBOUVÁNÍ IV
Zlín – Vážení čtenáři časopisu Svět textilu & obuvi, rozhodli jsme se vás zábavnou, ale zároveň i poučnou formou
seznámit letos se základními poznatky,
týkajícími se vývoje a růstu nohy, základů anatomie nohy, poznání svých nohou
a měření nohou. Zvláštní pasáže pak
budou věnovány dětské obuvi, sportovní obuvi, pracovní obuvi, obuvi pro těhotné ženy a obuvi pro nemocné lidi.
Slabikář obouvání bude vycházet na pokračování po celý rok 2022 a věříme,
že se pobavíte i poučíte.
V tomto čísle tedy vychází již čtvrtý díl našeho „botopisu“ a budeme se věnovat definici obuvi, druhům obuvi, poznatkům, co
dělá obuv komfortní, ale také radám, jak
nakupovat obuv.
Co je to obuv?
Obuv provází člověka od prvních kroků po
celý život. U většiny lidí může odrážet společenské postavení, dokazovat vkus, vypovídat o životním stylu a může také prozradit i samotný věk nositele. Obuv je normou definována jako „výrobek chránící
a pokrývající nohy, jehož součástí je podešev“. Nejdůležitějším úkolem obuvi však je
poskytnout ochranu před různými nepříznivými vlivy vnějšího prostředí jako je zranění, nečistota či chlad a zároveň podporovat základní fyziologické funkce – stání,
chůzi a běh. V dnešní době se dá říci, že
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z prvotní ochranné role se pomalu stala
obuv i dalším prostředkem k zařazení do
určité společenské skupiny.
Důležité je zaměřit se na účelovost obuvi,
protože každý druh obuvi má své specifické požadavky, ve kterých se zásadně liší.
Těmito požadavky může být rozdílný materiál, technologie výroby, design atd. Obuv,
jak již bylo uvedeno, je tedy výrobek určený pro ochranu nohou. Měla by být lehká,
pohodlná, ohebná a musí splňovat zdravotní požadavky, odpovídat danému účelu
a splňovat také estetická kritéria. Výroba
obuvi je činností velmi složitou a různoro-

dou, je ovlivněna značným druhovým
a vzorovým rozsahem, od obuvi převážně
módní, přes běžné druhy, až po speciální
jednoúčelovou obuv. Je tedy přirozené, že
i technologické procesy uplatňované v jednotlivých fázích výroby jsou rozdílné. Důležitým faktorem rovněž je, zda bude obuv
vyráběna jednotlivě – na zakázku, nebo
sériově.
Druhy obuvi
Obuv může být tříděna z různých hledisek
např. podle materiálu, který převládá na
vrchových součástech obuvi, podle konstrukce, podle způsobu výroby, podle výšky svršku, podle střihu obuvi nebo podle
skupin velikostí. Nejčastěji se však používá třídění obuvi podle její účelovosti.
Vycházková obuv celoroční – je to
obuv, která je nošená venku. Převládá
u ní životnost a pohodlnost před módností
a lze ji nosit maximálně při teplotách do 5 °C. Konstrukce obuvi se přizpůsobuje
různým klimatickým podmínkám.

■

Vycházková obuv letní – jde o lehkou
a vzdušnou obuv, která má střih zpravidla
otevřený. Spodková konstrukce je jednoduchá a svršek je často dírkovaný.

■

■ Vycházková obuv zimní – tato obuv je
definována jako obuv, kterou lze nosit
v chladném prostředí při teplotách do
-20 °C. Konstrukce, materiál i vnitřek

Slabikář obouvání
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obuvi musí mít dobré tepelně izolační
vlastnosti. Podešev musí být odolná chladu i vlhku a měla by mít protiskluzové
vlastnosti.

Porucha statiky nohy

Domácí obuv – jednoduše konstruovaná obuv lehké váhy určená pro nošení
v místnostech. Umožňuje snadné nazouvání a vyzouvání.

■

Rekreační obuv – lze ji rozdělit na obuv
sportovně-rekreační, což je taková obuv,
kterou je možno nosit ve volném čase při
různých sportovních aktivitách a obuv rekreačně-vycházkovou, kterou lze využít k vycházkám a pobytu v přírodě. Obuv je konstruována dle konkrétního účelu použití.

■

■ Koupací obuv – obuv, chránící nohy při
koupání v přírodě.
■ Společenská obuv, módní obuv –
obuv, která je nošena při společenských
příležitostech, může mít módní provedení. Hlavním znakem této obuvi je módnost, je to obuv, která byla navržena a vyrobena pro krátkodobé nošení v nenáročných podmínkách. Svršek obuvi je nejčastěji hladký, u dámské obuvi bývá doplněn
ozdobami. Podešev je nízké hmotnosti,
často je součástí vysoký podpatek.

Obuv pro nejmenší děti – dětská obuv
do čísla velikosti 26 včetně (francouzský
systém číslování, tj. pro délku nohy
165 mm), jde tedy o obuv pro kojence
a batolata.

■

Sériově vyráběná ortopedická obuv –
obuv, kterou lze přizpůsobit postižení nohy
jedince a zároveň splňuje požadavky na
zdravotnický prostředek.

■

Obuv zdravotní – je určena diabetikům, uživatelům s cévním nebo plísňovým
onemocněním nohou nebo uživatelům
s lehčími ortopedickými vadami. Jde
o obuv, která je svým materiálem, konstrukcí, střihem a rozměry schopna zabránit dalšímu nežádoucímu vývoji deformit či ho alespoň omezit.

■

Obuv pro profesionální použití – můžeme rozdělit na:
Obuv pracovní – obuv s ochrannými prvky, které chrání jednotlivce před poškozením zdraví při práci. Pracovní obuv musí
být testována přímo v pracovních podmínkách – zjišťuje se např. odolnost oděru,
stálost podešve za nízkých teplot, nenasákavost materiálů, odolnost vůči palivům, minerálním olejům atd.

■

Obuv bezpečnostní a ochranná – je posuzována jako ochranná pomůcka – zjišťuje se ochrana špičky nohy, ochrana nohy
před propíchnutím podešve hřebíkem,
elektrické izolační vlastnosti atd. Jde většinou o obuv s ochrannou špicí bránící
těžším či lehčím úrazům chodidla.
Vodonepropustná obuv – obuv ze speciálních materiálů, které zcela zamezují
přístup vody do jejího vnitřku.
Obuv odolná proti vodě – obuv, jejíž materiál, konstrukce, případně jiná úprava
zabraňuje po určitou dobu pronikání vody
do jejího vnitřku.
Vidíme tedy, že na každý účel používání by
se měla zvolit vhodná obuv, která svými
konstrukčními parametry, způsobem výroby a použitými materiály splňuje potřebnou ochranu nohy. Není možné jeden typ
nebo jeden pár obuvi používat na veškeré
aktivity sportovní, volnočasové či vycházkové nebo dokonce společenské.
Co dělá obuv komfortní?
Komfort u obuvi je dosti problematické definovat, kvantifikovat či hodnotit, jelikož vychází často ze subjektivních pocitů uživatele. Existuje určitý rozpor mezi subjektivním
dojmem a objektivně stanovenými vlastnostmi obuvi. Zdravotně nezávadná obuv
je taková, která umožňuje udržet nohu
v její přirozenosti bez následku deformace. To znamená, že obuv musí zajistit optimální držení chodidla, fyziologické funkce
a přirozený odval nohy. Obuv určitými faktory ovlivňuje nohu, například změnou rozložení zátěže, vlastnostmi podešve a stélek, výškou podpatku atd. Toto „ovlivnění“
může mít pozitivní, ale často i negativní
dopady nejen na nohu, ale na celý pohybový aparát. Existují některé základní požadavky, které musí obuv splňovat, pokud
nemá nohu poškozovat. Důležitý je tvar
obuvi. Měl by být takový, aby poskytoval
noze dostatek místa zejména v prstové
části, a tím se zabránilo deformitám.
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léta. Velkou zodpovědnost za dobře obuté
zákazníky mají vedle výrobců i odborní
prodejci obuvi, neboť i ta nejlepší bota na
nesprávné noze je špatná bota. Profesionální prodavač obuvi musí mít stále na
zřeteli, že obuv musí sloužit především
k ochraně a podpoře živého a ve své funkci a tvaru velmi složitého orgánu – lidské
nohy. Nelze přizpůsobovat nohu obuvi, ale
naopak, obuv je nutno přizpůsobit lidské
noze, což není nikterak jednoduché.
Proto je při nákupu nové obuvi vhodné
dodržovat následující zásady:

Ilustrační fotografie: Pixabay

1. Nevěřit deklarované velikosti uvedené
na obuvi. Vnitřní prostor jednotlivých modelů obuvi se mnohdy liší od uvedené velikosti. Proto je nutné při nákupu každou
botu vyzkoušet, jak padne na nohu.

Od komfortní obuvi je potřeba očekávat
víc. Měla by chránit nohu před přetížením, napomáhat udržovat stabilitu, ale také podporovat pružnost nohy v případě,
kdy je to potřeba. Díky vhodné flexibilitě
v prstové oblasti, je chůze v takové obuvi
přirozená a nepoškozuje nohu. Pomocí
vhodné konstrukce „patní misky“ by měla
být pata držena ve stabilním postavení.
Ideální obraz zdravotně nezávadné a komfortní obuvi lze definovat v několika slovech, avšak její výroba a realizace není
lehký úkol. Komfortní obuv by tedy měla
umožňovat zdravou, přirozenou a bezbolestnou chůzi, při které je podpořena plná
funkčnost nohy a neprojevují se negativní
pocity. To je založeno zejména na následujících parametrech: dostatečná délka
obuvi a nadměrek, dostatečná šířka obuvi, správné držení paty obuví, nízká hmotnost obuvi, měkký svršek a malý vliv na
přirozený pohyb nohy.
Problematika definice obuvi si určitě zaslouží podrobnější rozbor. Současný
stav odborných diskuzí v rámci EU
lze charakterizovat jako shromáždění připomínek. Diskutuje se
především o problematice
vymezení
významu
ochranných vlastností
obuvi, o vlivu módy
a roli tradice.
Pro nás je důležitější
skutečnost, že se odborníci – zástupci jednotlivých zemí EU před
cca deseti lety již dohodli na
základní nové kategorizaci druhů obuvi podle účelovosti, ve kterých by obuv měla být rozlišována na
módní, sportovní, pracovní a komfortní.
Komfortní obuví z tohoto pohledu může
být zejména obuv vycházková celoroční,
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2. Nákup obuvi přesunout raději do odpoledních nebo večerních hodin. V té době
je totiž noha nejobjemnější.

zimní i letní, obuv volnočasová, případně
obuv domácí. Z hlediska „stupně komfortu“ můžeme rozlišovat basic komfortní
obuv, více šířkovou komfortní obuv a top
komfortní obuv.
Basic komfortní obuv svým tvarem respektuje základní rozměrové proporce nohou a je vyráběná z osvědčených materiálů. Vícešířková komfortní obuv svým tvarem respektuje základní rozměrové proporce nohou, je vyráběná z osvědčených
materiálů a měla být nejméně ve třech
šířkách. Top komfortní obuv je vyráběná
a nabízená nejméně ve třech šířkách a je
doplněná dalšími vylepšeními (tlumící prvky, membrány, vyšší kapacita na sorpci
vlhkosti a potu, lepší tepelně izolační
vlastnosti atd.).
Jak nakupovat obuv?
Konkrétní zkušenosti ukazují, že nošení
dobře padnoucí komfortní obuvi, zlepšuje
nejen kvalitu života, ale i zdraví pro příští

3. Velikosti nohou měřit vestoje (v zatížení
vlastní hmotností těla). Při měření má být
na noze ponožka nebo punčocha, kterou
chceme do obuvi nosit a odpovídající druhu obuvi.
4. Změřit velikost obou končetin, tedy
pravé i levé. Velikost obuvi se vybírá podle
delší, resp. širší nohy. Mnoho lidí má disproporce mezi levou a pravou nohou,
aniž by o tom věděli.
5. Vyzkoušet celý pár obuvi. Při zkoušení
si zákazník obuv zašněruje či zapne a projde se po prodejně.
6. Je nutné sledovat, jak obuv padne v jednotlivých partiích. Tedy zda je před prsty
dostatečně dlouhý nadměrek, zda nejširší
část nohy (v oblasti prstních kloubů) správně padne do odpovídající nejširší části obuvi, zda bota dobře sedí v nártu. Obuv nesmí nikde tlačit a ani klouzat z paty.
7. Neřídit se častým tvrzením prodavačů, že se obuv časem přizpůsobí noze.
Raději se držet osvědčeného tvrzení, že
to, co sedí při zkoušení, bude sedět
i při nošení.
Co dodat na závěr? Snad
jen připomenutí, že pokud se snažíme žít
zdravým
způsobem života a pečujeme o své tělo, tak bychom jej
měli brát jako celek, a tudíž věnovat
i dostatečnou pozornost zdraví svých nohou.
PhDr. Vlasta Mayerová
Doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc.
RNDr. Pavla Šťastná, Ph.D.
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Foto: archiv TZÚ

Textilní zkušební ústav, SOTEX GINETEX CZ a CLUTEX

SEJDEME SE NA STYLU

Brno – Veletrh STYL plní každoročně kalendáře všech textiláků a oděvářů svými únorovými a srpnovými termíny. Již více
než 20 let je tato událost spojená s novými trendy, sezonními kolekcemi a prezentací inovovaných výrobků. Nedílnou
součástí veletrhu jsou také odborné informace, které na tuto akci přináší dlouhá léta Textilní zkušební ústav a SOTEX
GINETEX CZ, v posledních dvou letech také za podpory
CLUTEXu – klastru technické textilie.
Textilní zkušební ústav (TZÚ) slaví v letošním roce 30 let své existence v porevoluční historii České republiky. Příběh TZÚ je spojen
se schopností přizpůsobovat se trendům v oboru a včas na ně reagovat. Právě díky této schopnosti dokázal TZÚ úspěšně čelit řadě situací spojených jak s restrukturalizací celého textilního odvětví, tak i s ekonomickými krizemi. V současnosti TZÚ nabízí široké
spektrum služeb – od testování textilních výrobků, přes certifikaci
výrobků i systémů, až po posudky soudních znalců a odborné konzultace. Změnilo se také spektrum nabízených zkoušek, proto mohou dnes firmy z textilního průmyslu a příbuzných oborů využívat
například mikrobiologické zkoušky ve specializované laboratoři.
Samostatnou kapitolou je vznik zkušebny nábytku, která propojuje
textil se dřevem, jako tradiční nábytkářské materiály. Na veletrhu
STYL je pak možné konzultovat s odborníky výrobní problémy spojené s kvalitou používaných materiálů, nebo také nastavení parametrů nakupovaného zboží, aby obchodní firmy předešly problémům s reklamacemi. Více se o TZÚ dočtete na stranách 30–31
tohoto vydání Světa textilu & obuvi.
SOTEX GINETEX CZ je nezisková organizace, která vznikla více než
před čtvrtstoletím také v Brně a jejím posláním je šířit myšlenku
symbolů ošetřování mezi výrobní firmy a spotřebitele. Součástí této činnosti je také poradenství pro správné značení textilních
a oděvních výrobků. Právě dotazy týkající se značení jsou nejčastějšími důvody k návštěvě stánku. SOTEX má připravenu informační sadu materiálů, které je možné si na místě vyžádat. Značení
textilních výrobků není jen o symbolech, ale stále častěji také
o kvalitě. Proto SOTEX v roce 2002 inicioval vznik jediné oborové
značky kvality – QZ – Zaručená kvalita. Tato značka je součástí
vládního programu Česká kvalita, který byl zřízen přímo tehdejší
vládou. Značku nyní využívá asi třicítka firem pro své výrobky. Na
veletrhu STYL je tedy možné načerpat informace o správném zna-

čení, o symbolech ošetřování a značce QZ – Zaručená kvalita.
CLUTEX – klastr technické textilie již druhým rokem prezentuje
na stánku členské firmy a jejich výrobky. Obor technických textilií
je v České republice značně rozvinutý a tvoří páteř českého textilního průmyslu. Technické parametry českých výrobků si nezadají s parametry zahraničních a je o ně také velký zájem, zejména za našimi hranicemi. Veletrh STYL je tak příležitostí obohatit
tradiční nabídku textilního a oděvního průmyslu o výsledky inovací
a výzkumu, které se v oblasti technického textilu právě dělají.
Všechny tři zúčastněné firmy se těší na bohatou návštěvu
a setkání s vámi!
inzerce
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Slavkov

HISTORICKÁ MÓDA
NA VETERANFESTU

Foto: archiv Jana Bačáka

sf Slavkov – Nejen, že se se v červnu na zámku Slavkov konal Veteranfest, neboli sraz veteránů, ať už z řad automobilů, motocyklů
apod., ale uskutečnila se tam i módní přehlídka historické módy.
Historická vozidla vzbuzují nostalgii
a obdiv jejich krásy a když se
ohlédneme do doby, kdy byla současná, uvědomíme si, že do nich
obvykle usedali elegantně oblečení
muži, ale i ženy. Není tedy překvapením, že na Veteranfestu Slavkov
byla k vidění dobová móda, někdy
však pouze její zdařilá imitace, a to
nejen na posádce veteránů, dalších účastnic programu, ale i na
některých návštěvnicích.
Návštěvníci si mohli užít kouzlo doby minulé ještě více díky pohledu
na historické outfity, které byly elegantně vyneseny na módní přehlídce. Módní přehlídku komentoval
sám sběratel Jan Bačák, jemuž
prezentované modely patří. Historickou módou sbírá zhruba 20 let. Jeho sbírka obsahuje dámskou, pánskou i dětskou módu, ale ta dámská
převládá. Nejstarším kouskem jeho sbírky jsou dámské večerní šaty
z roku 1896 s dlouhou sukní.
Na Veteranfestu Slavkov nechybělo vyhlášení různých ocenění veteránů,
pěvecké vystoupení v šansonovém duchu, dále pak také stánky s nejrůznějšími dobrotami, ale i aktuální módou a módními doplňky jako jsou klobouky, které tam nabízela k prodeji firma Dantes.

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V červnovém vydání vašeho časopisu mě zaujal článek Žebříček největších textilních a oděvních firem v ČR za rok 2021, který již řadu let sestavujete společně s Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
ČR. Nejvíce se mi líbilo, že firmy po „covidové“ stagnaci opět loni zabraly
a zaznamenaly nárůst tržeb. Tedy alespoň většina z nich. Někteří moji kolegové však podotýkali, že ten vzestup zařídily firmy, vyrábějící technický
textil, a to že prý nemá s tradiční textilní výrobou nic společného. Já si
myslím naprostý opak: K výrobě technického textilu je zapotřebí daleko
větší know-how, než toho tradičního. Jeho uplatnění je totiž daleko rozmanitější. A tak materiály musí být zároveň odolné a zároveň funkční, musí
vyhovovat specifickým požadavkům pro uplatnění v praxi pro zdravotnický
provoz, pro výstavbu silnici a železnic, pro automobilový průmysl a pro řadu dalších odvětví. A to už je zapotřebí přicházet se stále lepšími vlastnostmi, aby se výrobci uplatnili na světovém trhu! Takže držím palce.
A samozřejmě nejen výrobcům technického textilu, ale celé branži.
Pavel V., Praha
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Spolupracujeme s:

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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