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Editorial Svět textilu & obuvi
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou další číslo odbor-
ného časopisu Svět textilu & obuvi. Snažili
jsme se pro vás připravit opět pestré čtení –
mnoho zpráv, rozhovorů a analytických člán-
ků. V této nelehké době jsme se nemohli ani
vyhnout textům, které přibližují dopad pande-
mie viru z Wu-chanu na textilní, oděvní a ko-
žedělný průmysl a obchod. Patří k nim i člá-
nek o srpnových prodejních dnech STYL
a KABO v Brně. Potěšilo nás, že se vůbec
konaly. Pořadatelé připravili komornější
představení, než jsme běžně zvyklí. Byly při-
tom dodrženy veškeré postupy tak, jak to na-
řizují příkazy hygieniků. Ale to hlavní bylo, že
obchodníci na brněnské Výstaviště vůbec
přišli. A nebylo jich zrovna málo! Řada vysta-
vovatelů tak byla nakonec příjemně překva-
pena zájmem o jejich zboží. V této souvislosti
vám doporučujeme přečíst si také následují-
cí rozhovor s Jiřím Kulišem, generálním ře-

ditelem Veletrhů Brno a.s., který podrobně
rozebral situaci ohledně pořádání veletrhů
a výstav. Více se dočtete na stranách 24
a 25 tohoto vydání. 
Na stranách 26 a 27 se zase seznámíte
s žebříčkem největších tuzemských textilních
a oděvních firem za rok 2019. Sestavila ho
Asociace textilního, oděvního a kožedělného
průmyslu ČR ve spolupráci s naším časopi-
sem. Největší českou výrobní firmou z naší
branže zůstává JUTA a.s. Dvůr Králové nad
Labem. Její roční tržby jsou fenomenální: ví-
ce než sedm a půl miliardy korun! Na dalších
stránkách nabízíme mj. pokračování seriálu
Z historie obuvi, dnes jsme se v něm věnova-
li obuvi v době rokoka – viz strany 30–31. 
Doufám, že i tentokrát najdete na stránkách
odborného časopisu Svět textilu & obuvi člán-
ky, které vás zaujmou. Přeji nerušené čtení.

Michal Korol,
šéfredaktor
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rhm Praha – Koronavirová krize odhalila,
jaký potenciál v sobě skrývá e-commerce
a svět internetu. Zákazníci i společnosti
se museli rychle přizpůsobit situaci ve
světě a mnohým z nich to přineslo nové
obchodní příležitosti. Zatímco kamenné
obchody hlásí ztráty, online obchody zaží-
vají velký nárůst.

Uplynulé měsíce přinesly klasickým maloob-
chodním prodejcům značné ztráty. Jen v USA
po prvním pololetí zaznamenali celkový pokles
v maloobchodním prodeji o 10,5 %, v kamen-
ných prodejnách pak o celých 14 %. Mnoho
velkých společností muselo přistoupit k pro-
pouštění i několika tisíců zaměstnanců a ně-
které z nich nakonec skončily úplně či vyhlási-
ly bankrot.
Společnosti, které mají business postavený
na online prodeji, popřípadě na kombinaci of-

fline a online formy, se dokázali aktuálnímu
dění přizpůsobit a ze situace naopak značně
vytěžily. Nejnovější data ukazují, že meziná-
rodní elektronické obchodování během tří
měsíců vzrostlo o celých 41 %. Podle agen-
tury Kantar se tržní podíl e-commerce ve
Francii, Velké Británii či Španělsku změnil
z 8,8 % (za rok 2019) na 12,4 % ke konci
druhého čtvrtletí. V České republice je před-
pokládaný nárůst v oblasti e-commerce
zhruba 20 %, mohl by tedy dosáhnout re-
kordní hodnoty 190 miliard Kč.
Zrychlení digitalizace obchodu zaznamenali
především prodejci oblečení, obuvi a módních
doplňků. Rok 2020 přinesl růst online náku-
pů o více než 70 %, tržby pak vzrostly o více
než 20 %. Německá značka Zalando zaregi-
strovala více než tři miliony nových zákazníků
a nárůst prodejů o 34 %. Anglická společ-
nost Asos pak postřehla zvýšený prodej v Ev-

ropě a USA s celkovým nárůstem prodejů
o 10 %. Nárůst v elektronickém obchodování
se však netýká většiny luxusní značek. Jelikož
je jejich interakce a přímý kontakt se zákazní-
kem klíčový, hlásí propad v prodejích.
Zajímavý je také fakt, že se začíná měnit
struktura zákazníků nakupujících online.
Mnoho lidí přišlo díky pandemii do kontaktu
se světem e-commerce poprvé. Vůbec nej-
větší nárůst nových nakupujících pak před-
stavuje skupina lidí starších 65 let, kde
množství nových zákazníků stouplo o 12 %.
Lidé z této věkové skupiny také setrvávají
u nákupů online v obavě z nákazy. 
S uvolňováním opatření a otevíráním obcho-
dů zaznamenal online prodej lehké zpomale-
ní. Otázkou však zůstává, jak se bude situ-
ace nadále vyvíjet a jak rychlý růst zazname-
nají prodejci v listopadu během Black Friday
a v prosinci před Vánocemi.

sf Hodonín – V Regionálním centru Hodo-
nín se uskutečnila 21. srpna módní pře-
hlídka firmy FolklorStyl. FolklorStyl před-
stavil svoji produkci v rámci probíhající vý-
stavy s názvem Poklady ze slovácké húry.
Pořadatelé výstavy chtěli ukázat návštěv-
níkům, že folklor je možné zpracovat
i v moderní textilní tvorbě. 

Snahou FolklorStylu bylo přinést ucelený po-
hled na činnost firmy a prolínání folklorních
prvků v jednotlivých kolekcích. K vidění byla
folklorem inspirovaná volnočasová móda,
pletená a společenská móda a regionálně
laděné sety pro mladé páry a rodiče s dět-
mi. Módní přehlídku firma rozdělila do čtyř
částí, v první z nich vynesli modelky a mode-
lové kolekci FolklorStyl Svéráz, v rámci dru-
hé FolklorStyl Premium – pletenou módu,
ve třetí se v kolekci FolklorStyl Denim před-

stavili majitelé firmy a jejich přátelé. Posled-
ní část završila přehlídku a zakončila ji pré-
miová móda špičkově zpracovaných spole-
čenských obleků. FolklorStyl pracuje s ma-
teriály tuzemské výroby, ve svých modelech

se tato firma inspiruje folklorem nejen v or-
namentu, ale také ve střizích a materiálu,
které jsou pro daný region typické, vytváří
tak módu, která je vytvořená celá v České
republice.

Fashion e-commerce

ONLINE OBCHODY ZAŽÍVAJÍ VELKÝ NÁRŮST

FolklorStyl s.r.o.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA V RÁMCI VÝSTAVY

sf Hranice na Moravě – V prostorách zá-
mecké dvorany nedaleko centra města
Hranice na Moravě uspořádala reklamní
a modelingová agentura Studio 365 po-
čátkem září fashion show, která byla pre-
zentací několika firem.

I malá města mají krásné a historické prosto-
ry vhodné pro pořádání kulturních a spole-
čenských akcí. Důkazem je módní večer na
zámku v Hranicích na Moravě, kde se usku-
tečnila nejen módní přehlídka, ale prezentova-
la se tam také Eva Havranová se svým Studi-
em Krásy. Během módní přehlídky představi-
la svoje dynamické modely značka Calzanat-

ta, která má pobočku nejen v Hranicích na
Moravě, dále firma ML Fashion z Valašského
Meziříčí, která nabízí velmi stylové kolekce
různých značek. Hřebem večera byla módní
přehlídka extravagantní kolekce české módní
návrhářky Heleny Bedrnové. Všechny kolekce
měly jedno společné: byly ukázkou pestrosti
dámské módy, k vidění byly dámské modely
různých střihů, například halenky s netopýřími
rukávy, úzké džínové kalhoty, šaty, midi sukně,
kardigany, ale i prošívané kabáty, parky aj. Ko-
lekcím dominovaly zemité tóny barev, jako zla-
tá, béžová, hnědá, písková, šedá apod., ale
objevily se barvy jako červená, žlutá, zelená,
černá, zvířecí motivy a další.

Studio 365

FASHION SHOW NA ZÁMKU

Foto: Jan ProkešFoto: Lukáš Rajchman
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rhm Beaverton, Oregon – Nike se snaží
podporovat ke sportu a aktivnímu životní-
mu stylu lidi ve všech životních situacích
a etapách. Důkazem je i nejnovější kolek-
ce, která je určena pro ženy ve všech stá-
diích těhotenství a po porodu.

Jedna z nejúspěšnějších amerických značek
vytvořila kolekci, která splňuje požadavky žen,
jejichž tělo prochází náročnou transformací
a přesto chtějí zůstat aktivní. Senior designér-
ka oděvních inovací značky Nike, Carmen Zol-
man, vysvětluje, že v případě, kdy má žena ví-

ce dětí za sebou, může se tato životní etapa
protáhnout i na několik let. To pak pro mnoho
z nich může představovat dlouhé období bez
sportovního vyžití. Vizí tak bylo přinést kolekci,
která by budoucím a čerstvým maminkám do-
dala dostatečnou podporu v aktivním, spor-
tovním životě a zároveň podléhala nejnovějším
trendům. Designéři značky Nike spolupraco-
vali s profesionálními sportovkyněmi, které
jsou zároveň matkami. Díky tomu se mohli při-
blížit potřebám běžných žen a přizpůsobit jim
kolekci. Zároveň na základě anatomických
scanů těhotných a netěhotných žen zkoumali
fyzické procesy, kterými tělo během této fáze
života prochází. To mělo vliv na výběr materi-
álů i inovace ohledně střihového řešení.
Nike (M) kolekce obsahuje čtyři základní kou-
sky. Zřejmě nejdůležitější jsou legíny, které lze
nosit pod břichem, ale stejně tak pohodlně
přes břicho. Druhým těhotenským kouskem je
sportovní nátělník, jež je střihově i materiálem
uzpůsoben tak, aby neklouzal nahoru. Pozitivní
ohlas sklidila podprsenka s tylovou vsadkou,
která vypadá velmi stylově a zároveň je uzpůso-
bena na kojení. Posledním, univerzálním kou-
skem pro těhotné i kojící je mikina s vysokým
límcem. Kolekce zároveň pokračuje v udržitel-
ném směřování, kterým se společnost ubírá.
Všechny kousky jsou z přibližně 80 % zhotove-
ny z recyklovaného polyesteru.

inzerce

rhm Amsterdam – Make it possible je no-
vý udržitelný program, který na konci srp-
na představila americká prémiová značka
Tommy Hilfiger. Cílem je snížit negativní
dopady na minimum a své fungování po-
stavit pouze na pozitivních krocích. Do ro-
ku 2030 tak chtějí svou společnost posu-
nout k větší odpovědnosti a udržitelnosti
z hlediska environmentálního i sociálního. 

Tommy Hilfiger chce podniknout celkem 24
kroků, které by vedly k odpovědné výrobě
a tím i ke zlepšení životního prostředí. Pro-
gram Make it possible stojí na čtyřech základ-
ních pilířích, kterými se chce společnost
v nadcházejících letech řídit. První dva jsou za-
měřeny na negativní vliv módního průmyslu na
planetu. Společnost chce, aby všechny jejich
produkty byly součástí udržitelného cyklu. Zá-
roveň chce samotnou výrobu řídit tak, aby by-

la co nejcitlivější k prostředí. Ať už se to týká
oblasti globálního oteplování či zbytečného plý-
tvání vodou. Zbývající dva pilíře jsou zaměřeny
na lidi, ať už jsou na mysli zákazníci či zaměst-
nanci. Značka chce dát pracovní příležitost li-
dem z různých oblastí i zemí, a zlepšit tak pra-
covní podmínky a život všem lidem, kteří se
nachází v hodnotovém řetězci společnosti. Zá-
roveň chce více zpřístupnit své produkty svým
fanouškům. Společnost již začala podnikat

i reálné kroky, kterými chtějí svého cíle dosáh-
nout. V srpnu 2019 spolu s dalšími úspěšný-
mi módními značkami podepsala The fashion
pact, kterým se zavazují k udržitelné výrobě.
V loňském roce také využili ve svých produk-
tech bavlnu, která ze 72 % pochází z udržitel-
nějších zdrojů. Inovativního přístupu si lze
všimnout i ve výrobním procesu a práci s ho-
tovými materiály. Při dokončování džínových
produktů začala značka používat šetrnější způ-
sob opracování textilie, čímž výrazně snížila
množství spotřebované vody a energie.
Mezi plány na nadcházející roky patří napří-
klad podpora začínajících podniků a společ-
ností, které se zabývají udržitelnou výrobou.
Tommy Hilfiger chce i nadále rozvíjet svůj Pe-
ople’s Place program, jehož cílem je zvýšení
pracovních míst v módním průmyslu pro ko-
munity černé, domorodé a barevné popula-
ce, takzvaně BIPOC.

Tommy Hilfiger

PRÉMIOVÉ ZNAČKY VE STOPÁCH UDRŽITELNOSTI

Projekt Móda 2020

NEXT
GENERATION

sf Jablonec nad Nisou – V Městském divad-
le Jablonec nad Nisou se 8. září uskutečnil
Projekt Móda 2020 – Next Generation.

Na akci prezentovala svoji velmi propracova-
nou a extravagantní tvorbu módní guru Olga
Rusaková, svoji nositelnou tvorbu, pro kterou
je typické, že je v barvách, zde rovněž pre-
zentovala i Jiřina Tauchmanová. Jiřina Ma-
toušová představila nabídku luxusního prádla
značky Werso, k vidění byl i autorský šperk
značky Misamo Michaely Möllerové. Nechy-
běla kadeřnická show kadeřníka Alexandre
Sokolova. Příjemnou atmosféru večera pod-
trhla hudební vystoupení Jana Smigmatora
a Leony Machálkové. Moderování se ujala
Petra Peterková a Pavel Žur.

Nike

PRVNÍ KOLEKCE PRO TĚHOTNÉ
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Riva del Garda – Pořadatelé veletrhu s obu-
ví Expo Riva Schuh a veletrhu s koženou
galanterií Gardabags se rozhodli změnit
termín konání, posunuli jej z původního ter-
mínu v lednu na prosinec letošního roku,
konkrétně na 11.–14. prosince 2020.
K tomuto rozhodnutí došlo po pečlivém vy-
hodnocení různých možností a po konzulta-
ci se všemi dotčenými stranami, mezi které
se řadí vystavovatelé, návštěvníci, a to jak
na úrovni národní, tak i mezinárodní. 

Rozhodnutí organizátora veletrhů posunout
termín konání je ukázkou pozitivního impulzu
a návratu k obchodování na mezinárodní úrov-
ni. Expo Riva Schuh a Gardabags jsou dvě klí-
čové události pro kožedělné odvětví, jejichž cí-
lem je posílit setkání a dialog mezi různými
články řetězce a umožnit jim porovnání poža-
davků a přání trhu. „V neustále se vyvíjejícím
kontextu, jako je ten, ve kterém působíme, je
někdy třeba přijmout výjimečná rozhodnutí.
Náš nový výběr termínů pro Expo Riva Schuh
a Gardabags si klade za cíl chránit cílové trhy
těchto dvou akcí,“ uvádí Roberto Pellegrini,

předseda pořadatelské Riva del Garda Fiere-
congressi a dodává: „V posledních měsících
jsme neustále vedli dialog s vystavujícími spo-
lečnostmi a kupujícími prostřednictvím online
průzkumu a přímých diskuzí se zastupitelskými
institucemi a mezinárodními agenturami. Vý-
sledkem této pečlivé analýzy je společná touha
nepřijímat okamžik pasivně, ale reagovat s cí-
lem proměnit krizi v příležitost.“
S 38 zeměmi zastoupenými mezi vystavujícími
společnostmi a počtem návštěvníků okolo
12 000 z více než stovky různých zemí je Expo
Riva Schuh nejvýznamnější mezinárodní výsta-

vou věnovanou objemové obuvi. Ze slov výkon-
né ředitelky Riva del Garda Fierecongressi,
Alessandry Albarelli, vyplynulo, že od červen-
ce až do listopadu organizátoři naplánovali řa-
du webinářů určených tomuto odvětví. Tím se
i utužily mezinárodní vztahy, které byly vždy
strategickou výhodou akce. 94. ročník vele -
trhu Expo Riva Schuh a 5. ročník Gardabags
se bude konat se vší úctou k platným záko-
nům upravujícím zdraví všech zúčastněných.
V halách výstaviště bude mimo jiné nová dis-
pozice a kompletní redesign, který umožní so-
ciální distancování.

sf Ostrava – V BrickHouse v oblasti Dolních
Vítkovic odstartoval 19. září v 10.00 celo-
denní program Módní bouře, události šířící
povědomí o kvalitní regionální módě, který
vyvrcholil vpodvečer módní přehlídkou. 

Novinkou letošního, již druhého, ročníku byla
odlišná lokace oproti loňsku – tehdy se akce
konala v Opavě. Návštěvníci si mohli během

celého dne nejen nakoupit kvalitní regionální
módu při návštěvě prodejních expozic morav-
skoslezských návrhářů a řemeslníků, ale i si

s nimi popovídat o módě a seznámit se tak
s jejich názory a profesní cestou. Workshopo-
vá část nabídla například využití nepotřebného
materiálu, který lze přetvořit v šokující modely,
dále například možnost vyrobit bižuterii z plas-
tových lahví a další. Na módní přehlídce byly
k vidění modely módní návrhářky Jitky Stau-
der, Nikoly Zezulové, Lady Vyvialové, ale i zna-
ček Feber Fashion, ARTGI, City Folklore, Mar-
va de Luxe a dalších. Mezi modelkami, které
vynesly poctivě řemeslně vypracované modely
za použití kreativity, byla mimo jiné plus size
modelka Natálie Debnárová.

rhm Stockholm/Arteixo – I přesto, jak by-
lo první pololetí roku náročné pro firmy
a podnikatele, některé společnosti ohlašu-
jí zlepšení zisků a posun k zeleným číslům.
Ačkoliv situace ještě stále není ideální
a mnoho řetězců vykazují ztrátu, díky zno-
vuotevření obchodu a posílení svých online
prodejů vidí posuny k lepšímu.

I když ještě nevyšly oficiální vyhodnocení třetí-
ho kvartálního období, některé firmy již
s předstihem avizovaly zlepšení prodejů
a očekávají vyšší zisky než v průběhu roku.
Švédská oděvní společnost H&M AB zazna-
menala mezi březnem a květnem pokles pro-
dejů na polovinu. Nyní v nejnovějších zprávách

sdělila, že předběžné výsledky za třetí čtvrtletí
ukazují zisk před zdaněním zhruba dvě miliar-
dy švédských korun. Vedení zároveň předpo-
kládá, že by se situace mohla i nadále zlepšo-
vat díky prodejům za plnou cenu a silné kon-
trole nákladů. H&M nejen že omezuje počty
zaměstnanců, ale tak zavírá některé pobočky.
Zároveň pozastavili otvírání nových obchodů.
Španělská oděvní společnost Inditex group
naopak zveřejnila své výsledky za období mezi
květnem a červencem. Ačkoliv bylo 87 % ob-
chodů v květnu ještě stále zavřeno, společ-
nost vykázala čistý zisk v hodnotě 214 mili-
onů eur. To je oproti ztrátě 409 milionů eur
za první kvartální období výrazné zlepšení.
Negativní dopad zavírání obchodů pomohly

vyrovnat online prodeje, které stouply
o 74 %, společnost zaznamenala v jeden den
dokonce více než jeden milion objednávek.
I přesto, že je už 98 % obchodů otevřeno,
online prodej nadále roste. Inditex předpoklá-
dá, že by prodeje skrz aplikace či webové
stránky mohly představovat více než 25 %
celkového obratu, což by znamenalo 11 %
zvýšení oproti roku 2019. Výkonný předseda
Pablo Isla uvedl: „Obzvláště mě těší náš růst
online prodeje, který ukazuje zásadní význam
naší strategie integrace obchodu a online.“
I přes pokračující krizi a hrozící druhou vlnu
covid-19 Inditex group pokračuje v obnovová-
ní svých obchodů a otevírá nové, digitalizova-
né prodejny.

inzerce

Veletrhy Expo Riva Schuh a Gardabags, Riva del Garda

URČEN NOVÝ TERMÍN

Fashion Storm

ZMĚNA LOKACE

Módní řetězce

HLÁSÍ ZISKY V TŘETÍM ČTVRTLETÍ
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Dámské kolekce jsou plné výrazných, deko-
rativních prvků. Vidíme stále přetrvávající
trend ozdobných prýmků a třásní, které zdo-
bí spodní lemy a manžety. Neméně časté
jsou zářivé, zdobné prvky, mezi které nejčas-
těji patří výšivky s metalickými přízemi, třpyti-
vé pajetky, lesklé korálky a kamínky, které
jsou umístěny na síťovinách a tylech. Pest-
rost vidíme také ve zvolených materiálech.
Zimní sezona se nese zejména ve znamení
elegance a luxusu. 
Hebké tmavé samety jsou využívány na kal-
hotové kostýmky a šaty. Smyslný satén je
kombinován s méně tradičními střihy, který-
mi jsou například volné pyžamové komplety
a župany na venkovní nošení. Vidíme mnoho
propojení zcela kontrastních materiálů, oblí-
bené jsou kombinace šifonu a usně, ale také

spojení měkkého žerzeje s lesklými plášťovi-
nami.
Tradiční zimní barevnost je zachována a do-
plněna o některé výraznější barevné akcenty.
Velmi oblíbené jsou v zimní sezoně různé od-
stíny žluté – od světlé citronové, přes sluneč-
nicovou až po tlumenou hořčicově žlutou.
Oblíbená je také barevná kombinace cappuc-
cinové hnědé a nebesky modré. Návrháři
často pracují s barevnou gradací a v rámci
jednoho outfitu odstupňují kousky od nej-
tmavší po světlejší. Obdobný efekt, ombré,
vidíme také na samotných kouscích, jako
jsou kabáty či sukně. Materiály působí čistě,
patrná je absence okázalých vzorů. Většinou
vidíme pouze klasické kostky, káry či kohoutí
stopy. Minimalistické florální motivy jsou
mnohdy inspirovány japonskou kulturou.

Trendy dámské módy pro zimu 2020–21

UHLAZENÝ VZHLED
S LUXUSNÍM DEKOREM

rhm Praha – Dámské zimní kolekce se vyznačují elegantními modely a siluetami, které vy-
zdvihují ženskost. Návrháři i nadále přetvářejí tradiční střihy a vytváří neobvyklé, sofistiko-
vané outfity. Tlumené zimní odstíny jsou prozářeny zlatými textiliemi a výrazným, metalic-
kým dekorem. Tradiční večerní zdobení je aplikováno na denní oděvy, které tak působí vel-
mi honosně. Luxusní vzhled podtrhují také uhlazené materiály v jednobarevném provedení
či s minimalistickými, geometrickými vzory.

A. Teodoro
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Christian 
Wijnants

Alberta 
Ferretti
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Francoise

GOLDEN HOUR

Tmavé barvy a klasická neutrální zimní barevnost je
doplněna o zářivé zlaté akcenty. Ty se v kolekcích objevují
nejen na tkaninách, jako jsou lamé a brokát, ale také na
pletených textiliích, které jsou doplněny zlatými přízemi.
Důležitý je metalický efekt, který je použit jak na celých

outfitech, ta i na drobných detailech jako jsou vzory, potisk
či dekorativní lemování. Velmi populární jsou tuto sezonu

drobné zlaté pajetky, flitry a korálky.

Agnona Yas Fendi

Max Mara Atelier

Alessandra Rich

GREY IS THE NEW BLACK

Šedá je jednou z nejvíce dominantních barev zimní sezony.
Monochromatické, uhlazené outfity v sobě mísí různé odstíny, 
které spolu vytváří harmonický celek. U outfitů,
které propojují stejné šedé tóny, je kladen
důraz zejména na pestrost využitých
materiálů. Šedá vyniká především na
oversized kouscích, které jsou spolu
vzájemně kombinovány. Výrazná je
dekonstrukce střihů a propojování či
zaplétání různých oděvů mezi sebou.

9

Andrew Gn

Alexandre Vauthier

Zuhair Murad

Y-3
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Audra

La DoubleJ

Mulberry
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Foto: archiv firem

QUILTING GAME

U prošívaných materiálů v zimních kolekcích platí pravidlo: čím
větší objem, tím lepší. Klade se důraz zejména na efektní
ztvárnění, kdy lesklé materiály podporují plasticitu a hru světel
a stínů. Oversized prošívané bundy a kabáty nabývají velmi
sportovního vzhledu díky drobným funkčním prvkům. Populární je
zejména klasické, geometrické prošívání. Z hlediska barevnosti

dominují především tmavší odstíny hnědé, modré a černá.
Extravagantněji pak působí jasně žluté a červené tóny.

MODERN CONCEPT 
OF CHECKED PATTERN

Klasické kostkované motivy se na outfitech objevují v novém,
hravějším pojetí. Na jednom kousku i modelu jsou kombinovány

různé druhy i velikosti kostkovaných vzorů. Velmi trendy jsou
zejména velké, minimalisticky laděné kostky na oversized bundách

a kabátech. Oblíbená je neutrální, černo-bílá barevnost i jemné
zemité barvy. Návrháři často volí také svěží výrazné odstíny

červené či zelené.

Barbara Lebek

Fendi

Rofa Fashion Group

Martin
Grant

Dennis Basso
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Trendy pánské módy pro zimu 2020–21

VÝRAZNÉ TEXTURY
A ELEGANTNÍ STŘIHY

12

rhm Praha – U pánské zimní módy se se-
tkáváme s hravým propojením mladi-
stvé, sportovně laděné módy a ele-
gantně laděnými, klasickými oděvními
střihy. Návrháři věnovali pozornost

především materiálům s efektní, ná-
padnou strukturou a měkkým povr-

chem. Populární je krul, beránčí vlna
i jemné umělé kožešiny. Ty se stávají do-
minantou většiny kolekcí a zastiňují jak
vzory a potisky, tak další dekorativní ele-
menty. Výrazné je vrstvení barevně kon-
trastních oděvů.

Z barevné palety nejvíce dominují
chladnější, zemité tóny. U hně-

dých a béžových odstínů se obje-
vuje příjemný šedý a světle
modrý podtón. U pánské zimní
módy však upoutávají pozor-
nost zejména jasnější, hřeji-
vé tóny. Častým kouskem
v nadcházejících kolekcích
jsou žluté bundy a kabáty,
které vidíme v různých
provedeních. Od kratší-
ho, sportovního střihu
s nápadnými funkčními
prvky až po delší ele-
gantní kabáty z valcho-
vaného lodenu či flau-

še. Různé odstíny žluté jsou často používány
i na drobných ozdobných prvcích, jako jsou
výšivky či lemy. Silné postavení mají také od-
stíny červené, vínové a bordové. Ty v rámci
outfitu fungují jako dominantní kousek, který
je postaven do kontrastu s neutrálními
a pastelovými barvami.
Důležitou roli hrají objemnější materiály
s výraznou strukturou. Ty vynikají zejména
při hravém vrstvení, které však nepůsobí
těžkopádně. Velké oblibě se těší manšestr,
který vidíme na sakách, košilích, kalhotách
i drobných doplňující, jako jsou například ry-
bářské klobouky inspirované 90. léty. Kla-
sickou variantu představují roláky a svetry
s výrazně vypleteným dezénem. Vlněné tex-
tilie s hrubší texturou dobře vynikají v kom-
binaci s dvouřadovými bundami i minimalis-
ticky střiženými kabáty.
Díky hravému stylingu dostávají elegantní
a ležérní kousky svěží, streetwearový
vzhled. Blejzry jsou spojeny s výrazně vzoro-
vanými košilemi, mikinami a tričky. Časté je
také vrstvení oděvů s různými délkami. Kla-
sické střihy jsou doplněny o funkční, outdo-
orové prvky, mezi kterými vidíme například
elastické šňůrky s plastovými brzdičkami či
výrazná kovová zdrhovadla. Důležitou roli
hrají módní doplňky, jako jsou kšiltovky a ple-
tené čepice. Extravagantní sneakery jsou
protipólem k ušlechtilým materiálům i uhla-
zeným střihům.

Brett
Johnson

Jack & Jones
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Kiton

MODERN LUMBERJACK

Vzhled moderního dřevorubce je v zimních kolekcích velmi
populární. Vidíme kontrastní propojení hrubých, výrazných

struktur a uhlazenějších střihů. Základem outfitů jsou funkční,
avšak městsky navržené kousky, jako jsou například cargo

kalhoty, fleecové mikiny či vesty. Kombinovány jsou s hřejivými
roláky s nápadným žebrováním, flanelovými kostkovanými

košilemi a výrazně opraným denimem. Celkový vzhled podtrhují
drobné módní doplňky jako jsou vzorované ponožky či klobouky

a pletené čepice.

Polo Ralph Lauren Boglioli Tods

Cinque

ELEGANT IN SHEARLING 
AND TEDDY JACKET

Pánské elegantní outfity jsou doplněny o výrazné, měkké
struktury. Častým kouskem v kolekcích jsou letecké bundy, které
mají jistý retro nádech. Na kabátech je oblíbeným prvkem
beránčí lemování klop a límců. Nově se v pánských kolekcích
objevují také kabáty, které jsou tvořeny celé z hřejivých jemných
materiálu – takzvané teddy-bear kabáty. Vidíme jak plyš, tak
hrubé textury připomínající ovčí vlnu. Neutrální a tlumená
barevnost nechává vyniknout specifičnost textilií.

Isabel Marant
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Brunello Cucinelli

Greg Lauren

Foto: archiv firem

Z Zegna

Bally



Svět textilu & obuvi Zahraniční trendy

září – říjen 2020

rhm Praha – Pánská a dámská zimní
obuv je navržena tak, aby kompaktně
doplňovala celý outfit. Módní a obuvní
trendy jsou provázány a dohromady ladí
nejen stylově, ale také z hlediska barev-
nosti a využitých materiálů. Důležitým
faktorem je univerzálnost, která se pro-
jevuje propojováním elegantních a stre-
etwearových prvků. I nadále jsou využí-
vány netradiční, high-tech textilie
a funkční prvky, které můžeme vidět
u pracovní a sportovní obuvi. Pro kolek-
ce jsou charakteristické světlé, barevné
akcenty, které hravě prozáří tradiční
tmavší barevnou paletu.

Trendy obuvi pro zimu 2020/21

FUNKČNÍ PRVKY
APLIKOVANÉ 
NA MĚSTSKOU OBUV

DÁMSKÁ OBUV
V zimních kolekcích jsou nepostradatelné tradiční modely, jako jsou kozačky, kotníková či holeňová obuv a sněhule. Elegantní střihy získávají le-
žérní až sportovnější nádech díky využití robustních platforem a flatforem. Hitem jsou strukturované, na omak výrazně zpracované usně. Vedle
hladké a broušené usně jsou trendy exotické reptilie. Velmi aktuální je kombinování různých typů materiálů v rámci jednoho modelu. V kolekcích
se objevuje také obuv, na níž jsou vedle usně využity tkané i pletené svršky v kombinaci s funkčními, high-tech materiály. Klasické modely jsou
přetvořeny ve svěžích, energických barvách. Oblíbené je spojení žluté a oranžové s bílou, ale také barevné kombinace tón v tónu. Silně zastou-
peny jsou též jemné, odstíny pískové, olivové a zemité hnědé. Nechybějí ani nápadně lesklé povrchové úpravy a metalické efekty. 

Haferl
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Gabor Tamaris
Caprice

KNEE AND OVER-KNEE BOOTS

Kozačky ke kolenům či do půlky stehen jsou jedním z největších
trendů v zimní dámské obuvi. Módní jsou varianty s nízkými i vy-
sokými hranatými podpatky. Nejčastěji je vidíme v jasných, tep-
lých barvách jako jsou tóny žluté, oranžové a červené. Klasické
provedení představují kozačky z hladké usně, extravagantnější
modely v sobě spojují hladkou a velurovou useň, popřípadě kom-
binaci s výraznou texturu jako je hadina. Zajímavou variantou
může být kontrastní propojení se sportovním úpletovým
svrškem, který bývá umístěn nejčastěji na zadní straně lýtka.

Tango

Modadi 
Fausto

Tamaris

Högl

DRAMATICAL REPTILES

U obuvnických trendů vidíme sílící vliv usní s nápadnou texturou.
Populární jsou různé druhy reptilií, zejména pak hadina. Exotic-
ké usně vidíme v lesklém provedení a tmavších barvách, díky
kterým vyniká struktura materiálu. Klasickou variantu předsta-
vuje černá a odstíny hnědé, hravěji pak působí červené tóny,
petrolejově zelená a stříbřitě-metalické akcenty. Reptilie jsou
kombinovány nejen s hladkou usní, ale také s typicky sportovní-
mi prvky, kterými jsou například funkční, neoprenové textilie.
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WEAR YOUR WORK SHOES

Kotníková obuv inspirovaná outdoorem a pracovní obuví se stává
důležitou součástí pánského šatníku. Vítězí drsný, neuhlazený
vzhled, který je postaven do kontrastu s ušlechtilou hladkou
i broušenou usní. Trendy variantu představují vzorované tkaniny
a žebrové pleteniny, které jsou barevně laděné se zbytkem obuvi.
Základem jsou různé odstíny hnědé, více elegantní variantu před-
stavují velbloudí a pískové tóny. Důležitým estetickým prvkem jsou
barevná a vzorovaná šněrovadla s výraznými kovovými háčky
a průchodkami. Nepostradatelná je podešev s drsným profilem.

Kompromis mezi elegantní a funkční obuví v nadcházející sezoně přináší nápaditá a neotřelá řešení. Tradiční střihy jsou zhotoveny z no-
vých materiálů, které jsou typické pro outdoorovou obuv. Naopak klasické, funkční prvky jsou přetvářeny do městské, módní podoby
a stávají se důležitým estetickým prvkem. Populární je klasická kotníková obuv ve stylu chukka i chelsea. Stále oblíbenější jsou prodlouže-
né modely s vysokým šněrováním.Z hlediska barevnosti vynikají zejména tlumené hnědo-béžové odstíny, olivová zelená, khaki a šedá. Stále
častěji návrháři volí světlé svršky, které tvoří hravý, barevný kontrast se zbytkem outfitu. Populární je obuv z jemného veluru a nubuku.
Návrháři na některých modelech hravě propojují kontrastní povrchové úpravy usně.

PÁNSKÁ OBUV

POINTED ANKLE BOOTS

Navrací se trend špičaté kotníčkové obuvi. V kolekcích se nejčas-
těji objevuje provedení se středně vysokými blokovými podpatky.
U jednotlivých modelů je patrná inspirace v obuvi 70. let. Chara-
kteristická je hladká useň s lesklou povrchovou úpravou. Drobné
dekory ustupují do pozadí před výraznou, hravou barevností.
V mnoha kolekcích lze jasně vidět stylizaci do kovbojské obuvi,
která se vyznačuje zejména jemnou, zemitou barevností. Domi-
nují tlumené odstíny zelené a hnědá s teplými podtóny. Modely
z broušené usně či veluru jsou kombinovány s metalickými prvky,
popřípadě se strukturovanou usní s ozdobným kováním.

Gant

Sorel Lloyd

WHITE OUTSOLE

Oblíbeným prvkem v nadcházející sezoně jsou bílé podešve.
Jsou postaveny do barevného kontrastu vůči svršku obuvi,
který díky nim působí více odlehčeně a uhlazeně. Vidět je mů-
žeme v kompaktní, jednolité podobě i jako drobný akcent
v podešvi, kde je bílá dále kombinována s tmavšími a neutrál-
ními odstíny. Propojeny jsou s různými střihy, známou varian-
tu představují ve spojení s barevnými sneakery. Velmi svěže
pak působí také v kombinaci s elegantními střihy, jako jsou
derby, mokasíny či loafery.

Schuhwerk
Schwangau

Luhta
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Lucaguerrini

Deichmann

s.Oliver

SOLID RUBBER SOLE

Masivní gumové podešve jsou přejímány z pracovní obuvi
a v zimních kolekcích získávají silné postavení. Návrháři se sou-
středí zejména na její plasticitu a extravagantní vzhled. Důleži-
tost přikládají barevnosti samotných podešví, kdy vedle černé
volí také světlé barvy. Propojeny jsou s holeňovými a kotníčko-
vými střihy, výjimkou však nejsou ani mokasíny či elegantní der-
bové střihy. Design obuvi je celkově velmi extravagantní a ná-
padný. Časté jsou jasně barevné a vzorované usňové svršky,
lesklé povrchy a metalické efekty.

Floris van
Bommel

Alexander
Hotto

Thierry
Rabotin Comma

Lloyd
Sorel

Benetton
Tamaris
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Trendy společenské módy pro podzim a zimu 2020/21

EKLEKTICKÝ STYL
PODPORUJÍCÍ OSOBNÍ
VYJÁDŘENÍ JEDINCE

BIRDIE DANCE

Do módy se navrací extravagant-
ní motiv peří. Kombinováno je ze-

jména s lesklým saténem
a s transparentními tyly a šifony.

Nejčastěji zdobí spodní lem či
manžety na rukávech. Vidíme de-
centní růžové a pudrové večerní

toalety, které jsou jemně dekoro-
vány peříčky v podobných odstí-
nech. Protipólem jsou barevné

mini i midi koktejlové šaty, u kte-
rých je základem upoutat pozor-
nost. Vícebarevné peří je kombi-
nováno s dlouhými třásněmi, de-

koračními prýmky i metalickými
a holografickými pajetkami. Jenny Packham Monique Lhuillier

Giambattista Valli Pronovias

ONE 
SHOULDER OFF

Pozornost upoutávají asymetric-
ké střihy odhalující jedno rame-
no. Nesouměrnost je navíc čas-
to podpořena ozdobnými kanýr-
ky, mašlemi a květinovým aplika-
cemi, které nechávají střih lépe
vyniknout. Designové jsou také
dlouhé rukávy s voluminózním
objemem v oblasti trapézů.
Trend odhaleného ramene mů-
žeme vidět na honosnějších ró-
bách i minimalistických koktejl-
kách v různých délkách.

Siluety jsou velmi femininní, avšak nejsou pr-
voplánově provokativní. Rafinovaně odhalená
záda a asymetrické střihy zakrývající jedno
rameno jsou vybalancovány dlouhými, vzduš-

nými sukněmi či vý-
střihy ke krku. Ná-
vrháři experimen-

tují a přicházejí
s elegantně řeše-
nými liniemi. Ob-

jevuje se trend
propojování

šatů a kabát-
ků v jeden

kus, stejně

tak se vrství více kousků, které dohromady
vytváří harmonický look. Z materiálů je důle-
žité propojení kontrastních struktur a růz-
ných stupňů transparentnosti látek. Uplat-
ňují se zejména vzdušné tyly ve spojení s fli-
trovými látkami, lesklé satény v kombinaci
s brokáty, ale také šifon kombinovaný s kůží
či sametem.
Kolekce společenských šatů jsou výrazně zdo-
bené tak, aby upoutaly co největší pozornost.
Jednoduché, čisté oděvní střihy nechávají
prostor nápadným materiálům a okázalým
dekorativními prvkům. Návrháři si pohrávají
jak s plastickými ozdobami, tak s plochými ví-
cebarevnými výšivkami a motivy. Oblíbené

jsou květinové aplikace z monofilu, třásně
i peříčka. Barevné palety značek jsou příjem-
ně tlumené. Dominují zejména tmavší odstíny
modré, švestkové, ale také bordová a růžová
s jemným fialovým nádechem. Důležitým pro-
tipólem jsou romantické odstíny růžové, tělo-
vé a pudrové. Oblíbené jsou akcenty stříbrné
a perleťové. Drobné kamínky a pajetky barev-
ně ladí s podkladovou látkou.
Neméně důležitým prvkem pro dotvoření
kompletního outfitu jsou drobné módní do-
plňky. Oblíbené jsou rukavice v délce nad lo-
ket. Absolutní klasikou je černé provedení
z kůže či sametu. Svěží, hravou variantu pak
představují rukavice ve výrazných barvách,
kontrastní ke zbytku outfitu. Často jsou ruka-
vice doplněny třpytivým dekorem či výšivkou.
V kolekcích se také často objevují kožešinové
šály či krátké kabátky a bolerka. Ponechány
jsou buď ve svém přírodním odstínu a nebo
jsou dobarveny a tón v tónu sladěny se zbyt-
kem outfitu.

rhm Praha – Společenská móda se charakterizuje kontrastním propojením stylů, což je vi-
dět již ve volbě samotných střihů. Důležitým kritériem je citlivá práce se siluetou a liniemi.
Díky odvážné práci s materiály vznikají neotřelé modely s jemným nádechem dramatičnos-
ti. Návrháři si pohrávají především s drobnými dekorativními elementy, které podtrhují
celkové vyznění. Snahu zaujmout podporuje také finální styling a volba módních doplňků.
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Marchesa



Jenny Packham

NIGHT SKY

Šaty inspirované noční oblohou jsou must-have sezony. Základ
tvoří látky v černé, petrolejové a různých odstínech tmavě modré.
Jednobarevný podklad je dekorován třpytivými štrasovými kamín-
ky, skleněnými kolárky a flitry, které evokují galaxii a hvězdy na
noční obloze. Zajímavá je kombinace s transparentními šifony
a plisovanými tyly, které jsou vrstveny přes látku a v některých pa-
sážích vytvářejí efekt matu. Návrháři námět moderně interpretují
a často si pohrávají například s barevnou gradací, jež vytváří záři-
vé, modro-zelené ombré.

Marchesa Haney Swing
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Atelier Torino

DiegelCinque Jack & Jones

Wilvorst
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PÁNSKÉ 
SPOLEČENSKÉ OBLEKY

U pánské společenské módy vidíme dva protipóly. Jedním je le-
žérnější mladiství vzhled, kdy jsou obleky kombinovány s roláky

a tričky ke krku. Výsledný dojem je pak velmi ležérní a uvolněný.
Druhý styl naopak srší elegancí a můžeme si u něj povšimnout

tradičních večerních prvků, jako jsou smokingy, kalhoty se saté-
novými lampasy a vázanky. Důležité jsou drobné detaily, které do-
tváří celý look. Potahované knoflíky neupoutávají zbytečně pozor-
nost a barevně dolaďují celý outfit, naopak klopy z lesklých textilií

fungují jako hravý ozdobný prvek.

Alexis 
Mabille
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Trendy svatební módy 2021

VÝRAZNÉ DEKORATIVNÍ
PRVKY V HLAVNÍ ROLI

Viktor & Rolf

Fashion Bridal week v Barceloně byl letos
zrušen a většina značek tak musela před-
stavit své kolekce v rámci online platfor-
my, popřípadě přímo na svých webo-
vých stránkách. U svatební módy ná-
vrháři upouští od klasických, prvoplá-
nových dekorů, jako jsou perličky či
skleněné korálky a začínají naopak
prosazovat méně typické, svatební
zdobení. Oblíbené jsou maxi mašle
z trčivých taftů i jemných, splývavých
tylů a plumetisů. Bývají umístěny ze-
jména na zádových partiích, kde so-
fistikovaně zdobí hluboké výstřihy.
Častým motivem jsou florální krajky
guipur, které můžeme vidět v nových
podobách. Oblíbené jsou také méně
tradiční, háčkované geometrické kraj-
ky v boho stylu či abstraktní výšivky
připomínající vrstevnice na mapách.
Vytrácí se trend pastelově zbarvených
tylů a šifonů na sukních a prostor opět
dostává klasická svatební barevná pa-
leta. Stále vede bílá, odstín slonovino-
vé kosti i šampaňské a krémové tóny.
Trendy jsou modely kopírující siluetu

postavy, novinku představují volné oversized
střihy. Návrháři si často pohrávají s několika
vrstvami sukní v různých délkách. Díky výra-
znému zřasení v pase tak vzniká efekt maxi
volánů, který dodává sukním potřebný ob-
jem. Stále častěji vidíme šaty s dlouhými roz-
šířenými rukávy. Zejména oblíbené jsou
transparentní, dekorované ramínka roman-
ticky padající z ramen až hluboko k loktům.

3D KVĚTINOVÉ APLIKACE

Patrný je přechod od klasické krajky s florálními motivy k plastickým, květinovým apli-
kacím. Nápadné jsou 3D aplikace na spadlých ramínkách, rukávech i lemech. Zdo-
bení častokrát navazuje na krajku a z ornamentů pak přechází do prostoru. Na dru-
hé straně může stát kontrastně proti hladkým plochám a čistým liniím.

Sottero & Midgley
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rhm Praha – Ve svatebních kolekcích se ustupuje od tradičních svatebních šatů a vzhledu
princezen a prostor dostávají šaty, které jsou inspirované aktuálními trendy a současnou
módou. Návrháři často experimentují jak se střihovým řešením, tak s výběrem dekorací.
Důležitá je hra s drobnými detaily, které jsou často ústředním prvkem modelů a dávají tak
outfitům unikátní vzhled. Důležitou roli hraje i styling, který podléhá stylu, do kterého je
svatba laděna. Vidíme také netypické svatební doplňky, jako jsou maxi kovbojské klobou-
ky i výrazné metalické opasky.

Rivinii by 
Rita Vinieris

Wilvorst
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Beloved by Casablanca Bridal

KABÁTKY
A KÁPĚ

Svatební šaty jsou doplněny ka-
bátky a kápěmi z jemných

transparentních tylů. Trendy
jsou nejen v krátkém provedení
do půlky zad, fungují také jako
dlouhá vlečka sahající hluboko

za délku šatů. Zdobeny jsou flo-
rální krajkou i metalickou, třpyti-

vou výšivkou, které lemují prů-
krčník, spodní okraj i kapuci.

Galvan

PÁNSKÉ OBLEKY

V kolekcích se objevují zejména
pánské obleky ve světlejších, de-
centních barvách. Mezi oblíbené
patří pískové, béžové a cappucci-
nové odstíny. Trendy jsou také ze-
lené pastelové tóny a modré oble-
ky s jemným nádechem do tyrky-

sové a petrolejové. Vzorované
vesty nejsou laděny s oblekem,

ale kombinovány především
s módními doplňky, jako jsou kra-
vaty a kapesníčky. Návrháři expe-
rimentují s vázankami a předsta-
vují modely z netypických materi-
álů, jako je například kůže či kov.

Marchesa Alyne by Rita Vinieris

INSPIRACE 
VE 30. LETECH

Velmi populární jsou šaty ve stylu
tzv. mořské panny. Na modelech vi-
díme buď zcela odhalená záda ne-
bo hluboký výstřih ve tvaru V. Ten
je často zdoben buď tenkými pásky
a ramínky, popřípadě je doplněn vý-
raznějším dekorativním prvkem ja-
ko je mašle. Návrháři pracují se 
třpytivými výšivkami na tylovém
podkladu, objevují se motivy inspi-
rované orientem. Nápadná je také
inspirace v jazzové a swingové mó-
dě, která s sebou přináší rovnější
střihy dekorované třásněmi.

Calla Blanche Marchesa Casablanca Bridal

Amsale La Perle

MODERNÍ
STŘIHY

Běžné oděvní trendy pronikají ta-
ké do svatební módy. Uplatňují se
minimalisticky střižené šaty bez
výrazných zdobných prvků i tren-
dy kalhotové kostýmky s nápad-
ným zapínáním. Návrháři si hrají
s rafinovanými průstřihy na bo-
cích a zádech. Na jednoduchých
siluetách mohou vyniknout výraz-
né krajky, pajetky i méně typické
dekorativní elementy, jako jsou
třásně či zdobné lemy.

Prestige Tziacco Wilvorst
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rhm Praha – V letošní zimní sezoně je
obuv postavena na úroveň oděvů a její
design je tak promyšlený do posledního
detailu. Často v celkovém vzhledu domi-
nují svou barevností či dekorem právě
boty. Nádech glamouru je v patrném
kontrastu se současnými obuvnickými
trendy a vznikají tak velmi hravé, módní
modely. Barevná paleta se projasňuje
a rozšiřuje. Vidíme také obuv z různých
typů usní i specifické povrchové úpravy,
efekty a dezény. 

U společenské obuvi si návrháři pohrávají
s různými typy materiálů a usní. Vedle kla-
sické hladké úpravy, vidíme lakovanou
a leštěnou useň, metalické povrchové
úpravy i perforování. U dámské obuvi je ob-
líbený také semiš a velur v pastelových
a zářivých odstínech. Zejména v dámských
kolekcích si můžeme povšimnout kombina-
ce různých materiálů, které jsou spolu
v rámci jednoho modelu laděny tón v tónu.
Časté je také propojování odlišných struk-
tur, v kolekcích vidíme zejména hladkou
useň doplněnou o hadinu.
Obuv je podstatnou součástí outfitu, a tak je
důležité, aby byla výrazná a vynikla. Rozšiřu-
je se barevná paleta ze základních barev, ja-
ko je černá, béžová, pudrová či stříbrná
a stále více se prosazují pestré, svěží tóny.
Zvlášť oblíbené jsou odstíny červené, bor-
dové a modré. Mnoho návrhářů si pohrává
také se světle žlutou, oranžovou a hořčico-
vou. U pánských polobotek si můžeme pov-
šimnout hry s barevnou gradací či provede-
ní z extravagantnějších dezénů připomínající

pajetky. U hnědavých tónů pak vidíme lehký
vintage nádech. Nápadné je prolínání tren-
dů, kdy se ve společenské obuvi začínají
prosazovat klasické módní trendy. V dám-
ských kolekcích je oblíbená hadina i jiné dru-
hy reptilií, v pánských kolekcích pak vidíme
trend masivnější podešve kombinovanou
s elegantním střihem svršku.
Vidíme velkou škálu ozdobných prvků, od
masivních přezek doplněné třpytivými ka-
mínky, přes hravé, zdobené pásky až po
netradiční dekorování podpatků. Oblíbené
jsou zejména barevné geometrické vzory,
které jsou kontrastní vůči zbytku boty, dále

jsou nápadné zlaté a stříbrné podpatky
s kovovými leskem. Ubývají tradiční dekory
jako jsou květinové aplikace, třásně tvoře-
né ze třpytivých kamínkových pásků či
mašličky.
Trendy, avšak pohodlnou variantu předsta-
vují širší obuvnické střihy, jako jsou napří-
klad derby či mokasíny s jemně zakulace-
nou či hranatou špičkou. Návrháři v kolek-
cích připravili varianty se středně vysokými
a nízkými jehlovými i blokovými podpatky.
Jdou vhodně kombinovat s outfity pro růz-
né typy společenských příležitostí a záro-
veň jsou příjemnější na nošení.

Společenská obuv pro zimu 2020/21

OBUV JAKO 
HLAVNÍ PRVEK OUTFITU

LODIČKY

Lodičky jsou klasikou, která se objevuje ve všech barvách i provedeních. Důležitým moti-
vem je postavení obuvi do kontrastu vůči barvě šatů. Trendy variantu představují zejména
různé odstíny červené, růžové a oranžové. Populární jsou také metalické odlesky, které na
minimalistickém střihu fungují jako ozdobný prvek. V kolekcích vidíme také kombinování
kontrastních barev a vzorů, které se uplatňují zejména na patách a špičkách.

Borbonese

s.Oliver

Högl

HöglTamaris
Comma

Only
Vero Moda
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Floris van
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Högl

Benetton

Calzaturificio 
Sirio

PÁNSKÁ OBUV

U pánské společenské obuvi jsou i nadále nejoblíbenější klasické polobotky typu oxford, der-
by a derby brogue. Stále častěji můžeme v zimních kolekcích vidět mokasíny či loafery, kte-
ré jsou typičtější zejména pro středomořské státy. Umírněná střihová řešení jsou kompen-
zována extravagantním barevným provedení a dekory. Na ušlechtilé hladké usni si návrháři
pohrávají s barevnou gradací, která vyústí v jinak zbarvené špičky či paty. Zejména oblíbená
je v letošní sezoně modře a zeleně zbarvená useň.

Marino 
Fabiani

Tamaris

Floris 
van Bommel

Pakerson

Tamaris

Tamaris

LloydHögl

BLOKOVÉ PODPATKY

Stále oblíbenější je trend hranatých blokových podpatků. Objevují se v kombinaci s klasickým lo-
dičkovým či sandálkovým střihem, ale také více extravagantně ve spojení s mokasínovým či der-

bovým tvarem boty. K vidění jsou různé šířky i výšky podpatku, které jsou barevně laděny se zbyt-
kem boty. Podpatky mohou být doplněny o drobný metalický dekor.

POLOBOTKY A MOKASÍNY

Návrháři stále častěji kombinují večerní modely s polobotkami či mokasínami. Patrné je
přejímání maskulinních střihů a prvků, které jsou zjemněny elegantním dekorem. Populární
jsou třpytivé přezky i kovové cvočky. Nápadná je práce s materiály, vidíme lakovanou useň,
drobné perforování, rytiny či vzory. Převažuje zejména elegantní barevná paleta zastoupe-
na černou, tmavě modrou či lahvově zelenou. Hravě pak působí zlaté a stříbrné odstíny.
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Praha – Pokračujeme v našem seriálu, 
ve kterém představujeme návrháře a de-
signéry z České republiky i ze zahraničí.
Tentokrát vám přestavujeme módního 
návrháře Michaela Andrease, který žije
a tvoří v Praze.

Co vás přivedlo k profesi módního návr-
háře?

Vystudoval jsem školu se zaměřením na za-
hradnické odvětví, měl jsem čtyři provozov-
ny s květinami, čalounil jsem nábytek a zají-
mal jsem se o design všeobecně. Věnoval
jsem se bytovému návrhářství, postupně
jsem začal repasovat starý nábytek a začle-
ňoval jsem staré kousky do nového interiéru
apod. Tehdy jsem pracoval hodně s kůží.
Postupně jsem začal mít potřebu zabývat
se módou, věděl jsem, že mě čeká operace
a po ní budu dva měsíce mít čas, proto
jsem se rozhodl, že v tomto čase se poku-
sím ušít si tašku. Zjistil jsem, že mi to jde
a neuvěřitelně mě to baví, rozhodl jsem se
tím zabývat více. Co se týká tvorby oděvů
a kabelek i tašek apod., jsem autodidakt.
Sehnal jsem si průmyslový stroj Minerva
a oslovil jsem na spolupráci dodavatele ků-
že v Itálii.

Můžete nám představit svou tvorbu?

Zabývám se tvorbou na zakázku, ale tvořím
i kolekce dámských a pánských kabelek a ta-
šek a dalších doplňků. Loni jsem poprvé vy-
tvořil kolekci kožených dámských i pánských
bund, cítím v tom další svůj vývoj a posun do-
předu. Loni jsem rovněž začal propojovat
své tašky s tunikami a šaty pro ženy, které
jsem začal tvořit.

Co charakterizuje vaši tvorbu a čím se
odlišujete od ostatních designérek a de-
signérů?

Preciznost ve zpracování a originalitě, vše je
šito ručně s pomocí stroje, dále osobitý de-
sign, druhy kůží, jsou netradiční zpracováním
i barvami. Rád používám zajímavé kombinace
kůží, například lesklé v kombinaci s matnými,
přidávám prvky gumy, popruhů apod. Odlišuje
mě mimo jiné možnost navrhnout zákaznici či
zákazníkovi kompletní outfit a k tomu tašku
apod. a zároveň schopnost to obojí následně
zhotovit.

Který váš model byl kdy nejvíce pracný?

Šlo o dámskou kabelku z kolekce Michelange-
lo. Je to kousek, který kombinuje kůži s pří-

rodním bambusem. Aplikace bambusu do ka-
belky je náročná na prošití, střih apod. Bam-
bus jsem tam proplétal, nutné je, aby vše dr-
želo a bylo snadné pro potřeby údržby. Za ná-
ročné, ale přesto zajímavé považuji tvoření
oblečení – např. kožené bundy, je to výzva pro
mě jako samouka. 

Kde získáváte inspiraci pro svou tvorbu?

Je to mnohdy i z malého detailu, např. jdu
po ulici a všimnu si zajímavě oblečeného

Představujeme designéry

MICHAEL ANDREAS
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člověka. Vidím na něm detail v podobě ze-
lené bundy a už v hlavě mám, jak bude vy-
padat tato barva na mnou vytvořené kabel-
ce, ve výloze obchodu mě zaujme nějaký
detail a ten následně na kabelku také za-
pracuji.

Kdo vás nejvíce podporuje ve vašem tvo-
ření?

Samotní zákazníci a mojí největší odměnou
je jich spokojenost a radost z toho, že jim
můžu vytvořit něco jiného, odlišného a nabíd-
nout kvalitu. Dále také moje rodina a přáte-
lé, kteří mi dodávají chuť a energii.

Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Samotný počátek, fáze, kdy kousek vymýšlím,
jak se to rodí v hlavě, následuje chuť jít to oka-
mžitě tvořit.

Setkáváte se s nějakými nepříjemnostmi
při své práci? 

Nepříjemné jsou rozpíchané a pořezané
prsty a svalová námaha. Nemám několik
typů speciálních strojů, ale pouze jeden
starý průmyslový stroj Minerva, který je
vhodný pro práci s kůží a šití stanů apod.
Důležité je prosadit se a dostat se do pod-
vědomí lidem, ať už celebritám či běžným
lidem. Trh je zasycený, dostat se do pově-
domí je dnes velice těžké. Kdyby se lidi ne-
báli a měli více odvahy, tak je tady móda ji-
ná, je škoda, že se lidé barev stále větši-
nou bojí.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Ženy i muži, kteří chtějí vybočit z běžných
trendů, upřednostňují kvalitu a originalitu.
Moji zákazníci se nachází ve věkovém spek-
tru od 30–55 let a jsou mezi nimi jak celebri-
ty, tak i běžní lidé.

Jsou požadavky vašich zákazníků ovlivně-
ny módními vlnami, nebo mají nějakou
představu a jdou za vámi, abyste jim to
vytvořil?

Každé zadání začíná, chci mít něco jiného.
Je to různé, někdo má představu, jiný mi ne-
chá volnou ruku a uvede účel, pro nějž bude
kousek využíván.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

Na sociálních sítích a svém webu, výsta-
vách, módních přehlídkách, na některé
z nich zvu i obecnou veřejnost a jiné věnuji
pouze svých zákazníkům z řad VIP, kde uvedu
své mini kolekce a akce je prodejní.

Kde prodáváte svoji tvorbu?

Nyní je pouze na objednání. Showroom ak-
tuálně nemám. Na mém webu jsou foto-
grafie mojí tvorby, nachází se tam i ceny. E-
shop nemám, kabelka je dle mého názoru
velice osobní kousek, jakýsi příruční domov
na cestách a jejímu výběru je třeba věnovat
čas a energii, aby se k dané nositelce hodi-
la. Považuji za nutné si ji ohmatat a chci to
klientkám i klientům dopřát. Lidé mě oslo-
vují, následně se sejdeme, donesu jim
ukázky svojí tvorby, ale i vzorník materiálů
apod. a následně se rozebíráme, zda by
chtěli věc na zakázku, či si vyberou z aktu-
ální kolekce. Největší zájem je o větší tašky
– ne cestovní ani malé, ale městské větší
tašky. Oblečení – především šaty, vždy je na
nich prvek kůže.

Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?

Spolupráce s Miss České republiky, ale také
fashion show, kterou jsem uspořádal před
dvěma lety a výtěžek z akce jsem věnoval na
charitu pro děti. 

Dokážete si představit spolupráci s ně-
kterým průmyslovým výrobcem?

Časem ano, jednorázová kolekce by byla jis-
tě zajímavým výsledkem.

Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

Oblékat zajímavé lidi a posunout tvorbu více
mezi lidi, prezentace, akce, velké přehlídky.
Nebráním se spolupráci, zaleží na konkrét-
ních podmínkách. Rád bych otevřel v bu-
doucnu showroom, líbilo by se mi mít více
poboček obchodů s mojí tvorbou v České
republice, na Slovensku a následně i jinde
v zahraničí, byly by to ucelené kolekce ome-
zené v počtu kusů, aby se zachovala origi-
nalita mojí tvorby.

Zasáhla vás koronavirová pandemie?

Situace mě ovlivnila, protože mi ubylo doda-
vatelů, s nimiž jsem spolupracoval. Pokud je
člověk módní návrhář, jeho práce je prováza-
ná s dalšími lidmi a je součástí jakéhosi řetě-
zu. Když chci kvalitu udržet, je těžké navázat
další vztahy, byli to dodavatelé převážně z Itá-
lie, od nichž jsem odebíral lesklou kůži, kte-
rou jsem v České republice nesehnal, ale
i zajímavé aplikace na ni. Nyní musím hledat
nové dodavatele. Na extravagantní kůži jsem
měl a mám postavenou svoji tvorbu.

Děkuji za rozhovor.
Sandra Friebová

Foto: archiv Michaela Andrease

Michael Andreas
Módní návrhář Michael Andreas (nar.
v září 1991) tvoří pod svojí značkou
Michael Andreas od roku 2013. Znač-
ka Michael Andreas je určená ženám
i mužům, kteří upřednostňují kvalitu,
originalitu a zajímavý design a nebojí se
barev a extravagance. Pod touto znač-
kou jsou dostupné nejen dámské
a pánské tašky a kabelky, ale i oděvy
většinou s prvky kůže. Michael Andre-
as je otevřen nabídkám na spolupráci.
Michael studoval na odborném zahrad-
ním učilišti, obor zahradník/aranžér.
Designér se k návrhářství dostal od
práce s květinami a nábytkem, jakož
i bytového designérství. Michael An-
dreas je, co se práce s kůží týká, sa-
mouk. Designér Andreas velmi rád
vzpomíná, mimo jiné, na zakázku kabel-
ky pro zpěvačku Ewu Farnou, kterou si
pro ni u něj objednal její partner a ne-
chal do ní vložit osobní věnování ke
zpěvaččiným narozeninám.
Michael Andreas svoji tvorbu prezentu-
je na sociálních sítích, svých webových
stránkách, výstavách a různých typech
módních přehlídek od větších, určené
i pro širokou veřejnost, až po menší,
kam zve svou VIP klientelu a tyto fashi-
on show jsou prodejní. Michael se vě-
nuje nejen navrhování, ale dodnes také
pracuje s květinami, tvoří svatební kyti-
ce na přání, dekoruje večírky, jeho kvě-
tinová aranžmá jsou často součástí
nejrůznějších typů firemních párty
a dalších eventů.
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Brno – Obchodní
dny STYL a KABO
proběhly na brněn-
ském výstavišti od
22. do 24. srpna

2020. STYL a KABO zůstávají nejdůležitěj-
ší B2B kontraktační událostí v módní bran-
ži, a to i přes veškerá současná omezení.
Nově se s obchodními dny konal také pro-
jekt Fashion2days, který byl určen i laické
veřejnosti a na němž bylo možné seznámit
se s kolekcemi českých návrhářů a firem.
Na výstavišti se představily kolekce téměř
400 módních značek od 120 vystavovate-
lů ze šesti zemí.

Naší branži může potěšit skutečnost, že ob-
chodní dny STYL a KABO byly první akcí, kte-
rá se na brněnském Výstavišti pořádala od
poloviny března, kdy zde bylo veškeré dění
zastaveno. Potvrdil to v rozhovoru se Svě-
tem textilu & obuvi Jiří Kuliš, generální ředi-
tel Veletrhů Brno a.s. Ten nás ujistil, že
STYL a KABO zůstávají pro brněnské Veletr-
hy klíčovou akcí, kterou rozhodně nechtějí
rušit. O to více musíme ocenit organizátory,
že dokázaly STYL a KABO uskutečnit i v ny-
nějších nelehkých hygienických, bezpečnost-
ních i podmínkách. 
Přestože se Obchodní dny STYL a KABO ko-
naly ve stínu bezpečnostních opatření a obec-
né obavy z potenciální nákazy, ukázaly nutnost
existence obchodní platformy pro firmy a ná-
kupčí. Vystavovatelé i návštěvníci uvítali mož-
nost potkat se osobně jak se svými obchodní-
mi partnery, tak s kolegy z oboru. V současné
době se akce tohoto typu téměř nikde neko-
nají, takže to byla pro všechny vítaná příleži-
tost, jak si navzájem sdělit zkušenosti s pře-
konáním krizového období a nabídnout své
starší i nové kolekce obchodním partnerům. 
Expozice vystavovatelů Obchodních dnů
STYL a KABO i jejich módní přehlídky před-
vedly modely pro následující sezony. Pro fir-
my zůstávají STYL a KABO nejdůležitější kon-
traktační B2B událostí, a to i přes situaci,
která zabránila některým dovozcům včas
představit novou kolekci. Hodně tradičních

vystavovatelů prodává zahraniční zboží.
V mnoha státech je teď situace složitější
a nové kolekce budou k dispozici až koncem
září. V důsledku pandemie chybějí i materiály
a polotovary. Jednoduše je vše zpožděné
a mnozí by neměli co vystavovat. To je hlavní
důvod, proč zde některé firmy nebyly. 

Projekt Fashion2days 
Premiérovým obohacením Obchodních dnů
STYL a KABO byl projekt Fashion2days. Je-
ho cílem bylo představit módní tvorbu če-
ských návrhářů a firem. Přehlídky Fashi-
on2days byly otevřené i široké veřejnosti
a samozřejmě také návštěvníkům i vystavo-
vatelům STYL a KABO. Projekt probíhal
v sobotu a v neděli a představili se na něm
návrháři Iveta Řádková, Luděk Kellner, Aleš-
Báry, Luděk Hanák, Pavel Jevula a Petr Ka-
louda, dále firmy Fashion M&M, Moděva
oděvní družstvo Konice, Ateliér Donát, Le-
vel-Pro, Werso – Jiřina Matoušová a stu-
denti oboru Modelářství a návrhářství oděvů
ze Střední školy designu a módy Prostějov
pod vedením Yvony Leitner. Obchodní dny

ukázaly potenciál brněnského výstaviště pro
B2B akce i v současných podmínkách. STYL
a KABO proběhly za dodržení všech hygi-
enických opatření, která jsou v současné
době v souvislosti s koronavirovou pandemií
vyžadována. Vystavovatelé, návštěvníci
i partneři potvrdili, že v halách se cítí bez-
pečně a že při vzdušném rozmístění expozic
uvnitř pavilonu je možné dodržovat požado-
vané odstupy. Na mnoha místech byla k dis-
pozici desinfekce a většinu úkonů spojených
se vstupem a pohybem na výstavišti bylo
možné provádět bezkontaktně.
Podle ohlasů značné části vystavovatelů byly
obchodní dny úspěšné. I přes nižší očekáva-
nou návštěvnost vystavovatelé získali množ-
ství objednávek i kontaktů, což bylo dáno
hlavně tím, že díky koronavirovým opatřením
přišli návštěvníci, kteří přišli objednávat
a ubyli ti návštěvníci, kteří chodili sledovat vý-
voj oboru. Můžeme tedy konstatovat, že se
obchodní dny povedly. Zveme vás na další
ročník v tradičním únorovém termínu. 
Další Obchodní dny STYL a KABO se usku-
teční 20. až 22. února 2021.

Obchodní dny STYL a KABO, Brno, 22.–24. srpna 2020

PŘES VEŠKERÁ OMEZENÍ:
ÚSPĚCH!

Jak to vidí ČOKA
Příprava srpnového běhu veletrhů STYL a KABO byla dlouhou dobu v ohrožení. Teprve
v polovině června bylo definitivně vládou rozhodnuto, že a.s. Veletrhy Brno je schopna
dodržet veškerá přísná hygienická opatření kvůli covid-19 a akce typu B2B, kterou
oba dva veletrhy módy jsou, se může konat. Je to s podivem, protože např. velká ná-
kupní centra již mohla být v této době bez omezení počtu návštěvníků otevřená. 
Veliké poděkování patří Ing. Gabriele Císařové – ředitelce obou veletrhů a jejímu týmu,
že v tak krátké době stihl oba dva veletrhy připravit, rozdělit do sekcí, potvrdit přihlá-
šky vystavovatelům a vše uspořádat v nejmodernější hale brněnského výstaviště, kde
obě akce proběhly tak, aby se zde návštěvníci i vystavovatelé cítili dobře a bezpečně.
Pro návštěvníky bylo navíc zajištěno jako bonus po celou dobu konání veletrhů parko-
vání přímo u haly P zdarma. Podařilo se zorganizovat v oddělené sekci pavilonu P i řa-
du kvalitních módních přehlídek. 
Kontrakty, které vystavovatelé nakonec uzavřeli, byly dle námi získaných informací vel-
mi uspokojivé. Přestože bylo méně zákazníků, tak firmy uvedly, že tito zákazníci dělali
zase větší objednávky. Mnohé firmy získaly i nové zákazníky, protože někteří zákazníci
nenašli své stále dodavatele, a tak si objednali u někoho jiného, kdo má podobný sor-
timent a dobrou kvalitu. 

PhDr. Vlasta Mayerová, 
tajemnice České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA)
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Zrušili jste poprvé v historii Mezinárodní
strojírenský veletrh, ale uvedl jste, že
menší akce ve 2. pololetí se konat budou. 

Kvůli nejistotě, strašení lidí, omezení cesto-
vání, měnícím se podmínkám a opatřením ze
dne na den či z hodiny na hodinu, se ruší jed-
na akce za druhou. Zrušili jsme obnovenou
výstavu technologií pro zpracování dřeva
Woodtec. Průzkum vystavovatelů prokázal,
že o veletrh je zájem, že návštěvníci hodlají
přijet a hodlají dokonce investovat. Ale ab-
surdní opatření pro hromadné akce nepo-
chopili ani vystavovatelé a sami uvedli, že
opatření popírají podstatu veletrhu a jejich
účast by byla dopředu zmařená investice. Ze
stejného důvodu byl zrušen populární veletrh
vzdělávání Gaudeamus. Takto se nedá v ob-
lasti kongresů a veletrhů, tedy co nás živí,
podnikat. Konat se budou pouze menší
neveřejné akce. 

V čem spatřujete restrikce opatření?

Opatření ministerstva zdravotnictví se tvá-
ří, že veletrhy je možné realizovat, ale ve
skutečnosti popírají podstatu veletrhu. Ve-
letrh nelze dělit na stavebně oddělené sek-
tory s omezeným počtem osob, které se
nesmějí mezi sektory pohybovat. Tomu ni-
kdo nerozumí. To je prostě nesmysl! Požá-
dali jsme o pomoc pana ministra průmyslu
a obchodu, který pomoc přislíbil. Žádali
jsme uvolnění středně velkých akcí s prů-
měrnou denní návštěvností 3 000–5 000
osob denně. Jednání proběhla na MPO.
Ale bez výsledku. Počty osob v nákupních
centrech nikdo nepočítá, nelimituje a jsou
ve skutečnosti mnohem vyšší než na vele-
trhu. Víte, kolik lidí navštíví denně Palladium
v Praze? Desítky tisíc. Víte, že tam mají užší
uličky, než je běžné na veletrhu? Nikdo to ne-
řeší. To je vůči nám nespravedlivé. Měří se
dvojím metrem. Chápu, že ochrana zdraví je
důležitá, ale proti tomu stojí i ekonomické obě-
ti. A my jsme jednou z nich. To musí někdo po-
liticky taky vyhodnotit.

Nevypadáte moc klidně...

Klidný rozhodně nejsem. Když to domyslím do
důsledku, je to strašně nefér. Nebo je to zá-
měr? Všechny sféry života jsou uvolněny. Po-
dívejte se kolem – koupaliště, obchodní cen-
tra, hrady a zámky, zoologické zahrady. Všude
tisíce lidí, žádné sektory, roušky, nikdo nedo-
držuje žádné odstupy, tlačíme se u pokladen,

nikoho to už nezajímá. Kongresy, veletrhy,
koncerty se konat nemůžou. To je přeci ne-
spravedlivé. Všude jinde to není problém,
u nás to nejde. Já nechci, aby ty ostatní za-
vřeli jako nás. Já chci, aby nás uvolnili stejně
jako je. Byli jsme odstaveni na vedlejší kolej.
Možná si myslí, že veletrhy nejsou potřeba,
ale v obchodě funguje hlavně osobní jednání,
a to probíhá i na veletrhu. Virtuální veletrhy
jsou nesmysl a videokonference jen náhražka.

O co jste tedy žádali?

Běžné veletrhy s odbornou účastí nejsou
žádnou hromadnou akcí. Neliší se v ničem
ve srovnání s obchodním domem. Proto
dlouhodobě žádáme o vyjmutí veletrhů z ka-
tegorie hromadných akcí. Uvolnění hobby
marketů zdůvodnil pan ministr tím, že mají

vysoké stropy, a tedy mají dobré větrání. My
máme v halách stropy o pět metrů vyšší a ni-
kdo to nechce slyšet. Ta opatření jsou pro-
stě nelogická. 

Co znamená aktuální situace pro hospo-
daření Veletrhů Brno?

Katastrofu. Jsme na ventilátoru. Skončíme
rekordní hospodářskou ztrátou v řádu stovek
milionů korun a koncem roku nám dojde likvi-
dita. Stále říkám, že i udržovací provoz, a to
přes všechna úsporná opatření, stojí desítky
milionů korun. Neznám tak velkou firmu v Če-
sku, kromě s námi srovnatelného Bestspor-
tu (O2 Arena / O2 Universum), která by již
půl roku nesměla podnikat. A bez tržeb ne-
můžeme do nekonečna platit zaměstnance,

daně, pojištění, opravy, údržbu a další věci.
Neobejdeme se bez pomoci státu, který nám
už půl roku zakazuje podnikat. Nemáme žád-
ný signál pro obnovení činnosti.

Vláda však nabídla řadu programů a půj-
ček.

Myslíte si, že nám někdo půjčí, když nemůže-
me podnikat? My máme u bank velmi dobrý
kredit, ale v současné době jsme rizikový kli-
ent. A na co bychom si měli půjčovat? Na
mzdy zaměstnanců a daně, pojištění, stočné
a další režijní výdaje? Z čeho to budeme splá-
cet, když nemůžeme nic dělat a tím ani faktu-
rovat. Ty programy jsou pro nás nepoužitel-
né. My potřebujeme přímou podporu, která
bude kompenzovat naše ztráty.

Program Antivirus ale využíváte...

Využíváme, velmi jsem za něj bojoval, včetně
jeho prodloužení. Ale nyní jsem názoru, že by
měl skončit. Zaměstnanci berou dlouhou do-
bu plnou mzdu a jsou na překážkách. Stát dá-
vá jen část mzdy a zbytek doplácí firma. Za-
městnanci se cítí bezpečně, odvykají si pra-
covním návykům. Když skončí Antivirus a oni

budou pracovat jen částečně, nebo je pro-
pustíme, třeba pochopí vážnost situace
a začnou demonstrovat, nepůjdou k vol-
bám nebo naopak půjdou a budou volit ně-
koho jiného, prostě dají najevo svou nevoli
s naší situací.

Kolik zaměstnanců propustíte? 

Propustíme téměř 30 % zaměstnanců.
Naše svízelná situace se dotýká dalších
stovek a tisíců osob v ostatních firmách.
Skutečnost, že jsme jedním z největších
zaměstnavatelů regionu, stále opakuji, ale
ani to nikoho nezajímá. Dotýká se to re-
staurací a hotelů, které jsou a budou
prázdné, dokud se nezruší zákaz hromad-
ných akcí. Kongresový a veletržní cestovní
ruch je mnohem důležitější než individuální
turistika. 

Jak dlouho to může trvat?

To právě nikdo neřekl a nikdo neví. Kdyby ko-
nečně někdo uznal, že opatření vůči nám jsou
neadekvátní a budou zrušena, nebo alespoň
minimalizována tak, abychom mohli podnikat,
tak s tím se dá pracovat. To je ale politické
rozhodnutí. Takto se naše krize pouze prohlu-
buje. Pracujeme s různými scénáři. Také
s tím, že tuto ikonickou českou firmu prostě
bude potřeba zavřít, pokud nedojde k uvolnění
činnosti a pomoci, která nám alespoň částeč-
ně nahradí vzniklé obrovské ekonomické ztrá-
ty. Česko by tak ztratilo onu výlohu průmyslu,
platformu pro obchod a export.

Zdroj: BVV

Akce se dále ruší, říká Jiří Kuliš, ředitel Veletrhů Brno a.s.

SITUACE JE VÁŽNÁ

Brno – „Kvůli nejistotě, strašení lidí, omezení cestování, měnícím se podmínkám a absurd-
ním opatřením se ruší jedna akce za druhou. Naše situace je dále neudržitelná,“ říkal při
setkání s časopisem Svět textilu & obuvi generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš k aktu-
ální situaci. K němu došlo v průběhu obchodních dnů STYL a KABO. Ty byly podle Kuliše
první akcí, která se na brněnském Výstavišti uskutečnila od poloviny března, kdy byly 
veškeré zdejším aktivity zastaveny. Následující rozhovor vznikl ve společnosti Veletrhy 
Brno 13. srpna 2020.
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Praha – Pořadí na předních místech že-
bříčku největších textilních firem v České
republice se již řadu let nemění. Nejinak
tomu bylo i v případě roku 2019. U výrob-
ců oděvů však došlo k poměrně význam-
ným změnám: Na první místo se probojo-
vala společnost Koutný s.r.o., která byla
v roce 2018 až na třetím místě. Vyplynu-
lo to z pořadí firem, které sestavila Asoci-
ace textilního, oděvního a kožedělného
průmyslu (ATOK) České republiky – i ten-
tokrát ve spolupráci s odborným časopi-
sem Svět textilu & obuvi. 

V žebříčku jsou zařazeny textilní společnosti
dosahující tržby 200 milionů a více korun za
rok, u oděvářů jsme tento limit stanovili na
30 milionů. Počet firem v obou odvětvích se
již léta prakticky nemění; u textiláků je jich
uvedeno 31 (v roce 2018 jich bylo 32),
u oděvářů pak 26 (v roce 2018 jich bylo
25). Svědčí to mj. i o stabilitě prostředí, ve
kterém se tři desítky let po revoluci pohybují
firmy (nejen) v naší branži. 

Vedou firmy vyrábějící 
technické textilie
Tak jako v posledních letech bylo zvykem, tak
i toto pořadí největších textilních výrobců
v České republice ovládly firmy, které produ-
kují technické textilie. První „pravou“ textilní
firmou v původním slova smyslu je až pátá
Nová Mosilana a.s. v Brně. Jde o největší vý-
robní závod italského koncernu Marzotto
Group a Nová Mosilana je největším výrob-
cem vlněných tkanin v Evropě. Další klasic-
kou textilkou je pak až desátý Pleas a.s.
z Havlíčkova Brodu, výrobce kvalitního denní-
ho a nočního prádla. Společnost Pleas a.s.
zajišťuje ve vlastních provozech všechny vý-
robní činnosti na úseku pletárny, barevny
a konfekce. Z 31 textilních firem, uvedených
v žebříčku za rok 2019, jich 10 zaznamena-

Žebříček největších textilních a oděvních podniků v ČR za rok 2019

U TEXTILEK SE POŘADÍ
NEMĚNÍ, U ODĚVÁŘŮ ANO

Největší textilní podniky v roce 2019 – Česká republika

pořadí změna
2019 tržby počet 2019/2018

(2018) název firmy (v mil. Kč) zaměstnanců (v %)

1 (1) JUTA a.s. 7 648 2273 0,8

2 (2) PFNonwovens Czech s.r.o. 6 541 684 0,9

3 (3) Saint-Gobain Adfors Cz s.r.o. 5 824 1137 1,5

4 (4) Borgers CS spol. s r.o. 5 297 2107 ±0

5 (5) Nová Mosilana, a.s. 3 497 924 -5,1

6 (6) Kordárna Plus a.s. 2 100 580 -10,2

7 (7) Toray Textiles Central Europe s.r.o. 1 450 320 -1,6

8 (8) Fibertex Nonwovens, a.s. 1 423 307 3,9

9 (9) Adient Strakonice s.r.o. 1 254 365 ±0

10 (11) Pleas a.s. 1 080 667 2,3

11 (10) Low & Bonar Czech s.r.o. 952 170 -13,3

12 (12) Sněžka, výrobní družstvo Náchod 865 391 -16,2

13 (13) Gumotex coating, s.r.o. 813 446 2,5

14 (14) Lanex a.s. 720 406 -8,2

15 (16) VEBA, textilní závody a.s. 668 630 5,7

16 (15) Mehler Engineered Products s.r.o. 641 149 -3,2

17 (x) Retex a.s. 560 232 X

18 (19) Vlnap a.s. 539 214 -1,5

19 (17) Mileta a.s. 539 357 -5,7

20 (18) Amann s.r.o. 522 187 -6,7

21 (20) BN International, s.r.o. 427 195 -11,4

22 (21) Svitap J. H. J. spol. s r. o. 420 296 X

23 (23) Stap a.s. 391 284 -6,7

24 (27) Gala a.s. 354 376 7,9

25 (22) Tessitura Monti Cekia s.r.o. 331 228 -21,4

26 (25) Conrop, s.r.o. 322 250 -13,2

27 (26) Sametex, spol. s r.o. 310 144 -9,7

28 (24) Technolen technický textil s.r.o. 292 181 -25,7

29 (29) Singing Rock s.r.o. 289 152 10,7

30 (30) Hedva, a.s. 244 161 4,4

31 (31) Grund a.s. 207 135 -6,3



lo meziroční nárůst tržeb, 17 z nich ale trž-
by poklesly a u čtyř jsme neměli dostatek
přesných údajů k porovnání. To vcelku kore-
sponduje s údaji, které jsme přinesli v letoš-
ním vydání květen/červen našeho časopisu.
Tam v článku „Ekonomický vývoj textilního,
oděvního a kožedělného průmyslu za rok
2019“ uvádíme, že textilní průmyslu v roce
2019 meziročně poklesl, i když jen nepatr-
ně: o 0,1 %. 

Oděvářům se dařilo
Že se výrobcům oděvů v České republice
v roce 2019 docela dařilo, jsme uvedli již ve
zmíněném článku ve vydání květen/červen.
Zveřejnili jsme meziroční nárůst o pěkných
8,1 %! Tomu odpovídá i dnes uvedený žebří-
ček největších oděvních výrobců v zemi, kdy
z 26 uvedených firem zaznamenalo nárůst
tržeb hned 16, zatímco meziroční pokles
mělo jen 9 firem a u jedné jsme neměli přes-
ná data k porovnání. 

Michal Korol

27

Čísla a fakta Svět textilu & obuvi

září – říjen 2020

Poznámka redakce: 
Pořadí největších textilních a oděvních fi-
rem v České republice sestavuje ATOK
ve spolupráci s redakcí odborného časo-
pisu Světa textilu & obuvi již více než 20
let. Není třeba zakrývat, jak obtížné bylo
ale letos získat od manažérů firem údaje
za rok 2019. Původně jsme chtěli oba
žebříčky publikovat tradičně ve vydání
květen/červen 2020. To znamenalo zí-
skat údaje pro sestavení žebříčku v bře-
znu, resp. v dubnu letošního roku. V té
době byla ale většina podniků „vypnuta“
díky koronaviru z Wu-chanu. Nakonec
jsme tedy publikování relevantních údajů
nechali až na dnešní vydání Světa textilu
& obuvi. Naprostá většina manažérů
podniků nám údaje nakonec poskytla, za
což jim patří náš dík. 

Největší oděvní podniky v roce 2019 – Česká republika

pořadí změna
2019 tržby počet 2019/2018
(2018) název firmy (v mil. Kč) zaměstnanců (v %)

1 (3) Koutný spol. s r.o. 501 111 14,6
2 (2) Pietro Filipi, s.r.o. 482 231 -0,8
3 (1) Blažek Praha a.s. 473 152 -18,0
4 (4) Tonak a.s. 457 547 9,3
5 (5) Altreva spol. s r.o. 442 213 7,3
6 (6) Kara Trutnov, a.s. 385 189 11,9
7 (8) Deva F-M. s.r.o. 279 96 3,4

8 (11) Bernhardt Fashion CZ, s.r.o. 260 302 25,0
9 (x) Bushman Company a.s. 244 167 X

10 (9) Kalas Sportswear, s.r.o. 236 226 6,9
11 (7) Anita Moravia s.r.o. 232 205 -16,3

12 (10) Pro Len s.r.o. 206 95 -6,5
13 (12) Maxis a.s. 175 134 5,4
14 (14) Triola a.s. 166 120 19,4
15 (15) Lipoelastic a.s. 153 124 17,7
16 (13) Evona a.s. 151 112 5,6
17 (16) Timo s.r.o. 126 150 1,6
18 (17) Klimatex a.s. 119 28 -3,1
19 (19) Moira CZ, a.s. 98 97 1,0
20 (21) Clinitex s.r.o. 94 42 18,9
21 (18) Vývoj, oděvní družstvo v Třešti 87 160 -24,1
22 (20) Dita výrobní družstvo invalidů 82 110 2,5
23 (23) Otavan Třeboň a.s. 77 107 8,7
24 (24) Lubomír Mlček – Astona 52 38 -3,7
25 (25) Moděva oděvní družstvo Konice 46 138 -2,7
26 (22) Výrobní družstvo Vkus Frýdek-Místek 31 82 -56,5

Vysvětlivky:
červeně označené = odhad ATOK, x = nedostatek údajů pro porovnání

Poznámky:
zařazeny textilní společnosti s tržbami 200 mil. Kč a více
zařazeny oděvní společnosti s tržbami 30 mil. Kč a více
Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. = údaje jen za textilní činnost, PFNonwovens Czech s.r.o. = údaje včetně závodu v Egyptě; dříve pod
názvem Pegas Nonwovens s.r.o., Hedva, a.s. = údaje za koncern společností Hedva, a.s., Hedva Nitě, s.r.o., Hedva Brokát, s.r.o.
a Hedva Prima, a.s., Pro Len s.r.o. = údaje v kumulaci i za dceřinou společnost OPRO CZ, k.s., Gumotex coating, s.r.o. = Odštěpný
závod Pryže plasty skupiny Gumotex, akciová společnost Mileta a.s. = údaje za hospodářský rok 04/2019-03/2020, Lipoelastic
a.s. = pouze za činnost spojenou s výrobou textilních a oděvních výrobků, Pietro Filipi, s.r.o. = údaje za celou skupinu (včetně
Slovenska, Litvy a Lotyšska), Bushman Company a.s. = údaje v kumulaci za český a slovenský trh, Maxis a.s. = údaje pouze za
výrobky vyrobené přímo společností Maxis a.s.

Zdroj: ATOK – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
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Praha – Výsledky za první pololetí roku
2020 zpracovala Asociace textilního, oděv-
ního a kožedělného průmyslu (ATOK) ČR.
Svět textilu&obuvi je má k dispozici. Z ana-
lýzy vyplývá, že koronavirus těžce poškodil
toto odvětví a tržby klesly dvouciferně jak
v textilním tak i oděvním průmyslu. V ná-
sledujícím textu přinášíme podrobnosti. 

PRODEJ

Na základě výsledků za 1. polovinu roku
2020 dosáhly tržby v běžných cenách v tex-
tilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP)
25,1 mld. Kč. Z toho 21,1 mld. Kč v textil-
ním sektoru a 4 mld. Kč v oděvním sektoru.
Toto odpovídá poklesu tržeb v TOP o 12,5 %
ve srovnání se stejným obdobím předchozí-
ho roku. Na tomto se podílí textilní průmysl
snížením tržeb o 12,8 %, oděvní průmysl
pak snížením tržeb o 11,1 %.

ZAMĚSTNANOST

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem
zaměstnaných osob v organizacích s 20 a ví-
ce pracovníky, dosáhla za 1. polovinu roku

2020 v TOP úrovně 29 400 zaměstnaných
osob, což představuje pokles o 5,7 % oproti
stejnému období předchozího roku. Zaměst-
nanost v textilním průmyslu zaznamenala po-
kles na 19 400 zaměstnaných osob, to je
o 5,8 % oproti stejnému období předchozího
roku. Oděvní průmysl také zaznamenal po-
kles počtu zaměstnaných osob na 10 000,
což je o 5,5 % více než ve stejném období
předchozího roku.

MZDOVÝ VÝVOJ

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla
za 1. pol. roku 2020 hodnoty 23 800 Kč,
což představuje pokles o 0,7 % oproti stejné-
mu období předchozího roku. V textilním prů-
myslu mzda dosáhla 26 400 Kč a tato hodno-
ta je přibližně o 7 700 Kč vyšší než v oděvním
průmyslu.

PRODUKTIVITA
PRÁCE
Produktivita, měřená objemem tržeb (v běž-
ných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla
za 1. polovinu roku 2020 výrazně vyšší hod-
noty v textilním průmyslu (2 170 000 Kč/

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. pol. 2020

BRANŽE SČÍTÁ 
ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ
KORONAVIREM

Tržby za 1. pol. 2020
oproti stejnému období 
předchozího roku, běžné ceny

Textil ▼ -12,8 %

Oděv ▼ -11,1 %

TOP ▼ -12,5 %

Zaměstnanost za 1. pol. 2020
oproti stejnému období 
předchozího roku

Textil ▼ -5,8 %

Oděv ▼ -5,5 %

TOP ▼ -5,7 %

Zahraniční obchod 
za 1. pol. 2020
oproti stejnému období 
předchozího roku

Vývoz

Textil ▼ -6,6 %
Oděv ▼ -5,4 %

Dovoz

Textil ▲ +9,6 %
Oděv ▼ -4,4 %

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Mzdový vývoj za 1. pol. 2020
oproti stejnému období 
předchozího roku

Textil ▼ -0,8 %

Oděv ▼ -0,3 %

TOP ▼ -0,7 %

Produktivita práce 
za 1. pol. 2020
oproti stejnému období 
předchozího roku, běžné ceny

Textil ▼ -7,4 %

Oděv ▼ -6,0 %

Dovoz a vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2019 a 2018 (mld. Kč)

Zdroj: databáze zahraničního obchodu ČSÚ
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pracovník/ rok) než v oděvním (810 000 Kč/
pracovník/rok). V meziročním srovnání v tex-
tilním sektoru tato produktivita poklesla
o 7,4 % oproti stejnému období předchozího
roku. V oděvním sektoru pak došlo k poklesu
produktivity o 6 % v porovnání se stejným ob-
dobím předchozího roku.

ZAHRANIČNÍ
OBCHOD
Vývoz textilního a oděvního zboží za 1. polovinu
roku 2020 klesl oproti stejnému období před-
chozího roku o 5,8 %. Z čehož vývoz textilního
zboží zaznamenal propad o 6,6 %, oděvní zbo-
ží pak o 5,4 %. V případě dovozů došlo u tex-
tilního zboží k růstu o 9,6 %, u oděvního zboží
se naopak dovoz snížil o 4,4 %. Bilance textil-
ního průmyslu již bohužel nezůstala kladná jako
v předchozích letech. Oděvní průmysl si pak
i nadále udržuje zápornou bilanci zahraničního
obchodu. Celková bilance textilního a oděvního
průmyslu je tedy také záporná.

CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
Celkový objem tržeb v textilním a oděvním
průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci
v prvním pololetí 2020 dosáhl 25,1 mld. Kč,
což oproti stejnému období roku 2019 zna-
mená snížení o 12,5 %. Na snížení tržeb se
významnou měrou podílely dopady související
s rozšířením koronavirové nákazy. V celém
odvětví došlo v tomto období k úbytku počtu
zaměstnanců o 5,7 %. I zde můžeme spatřo-
vat hlavní příčiny negativního trendu v dopa-
dech pandemie a vyhlášeného nouzového sta-
vu. Průměrná tržba na zaměstnance klesala
ale méně výrazně než samotné tržby.
V zahraničním obchodu textilním a oděvním
zbožím, došlo k útlumu exportní aktivity. Na-
opak byl zaznamenán výrazný nárůst textilní-
ho zboží, a to o 9,6 %. Tím se obchodní bi-
lance jak u oděvního, tak i textilního zboží do-
stala do záporných hodnot. K nárůstu dovo-
zu textilního zboží došlo v souvislosti
s pandemií a významnou měrou se na nich
podílely dovozy z Číny.

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

Průměrný počet zaměstnaných osob

Průměrná měsíční mzda (Kč)

Produktivita práce (prům. měs. tržba na 1 zam., běžné ceny, Kč)

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOKFoto: Pixabay
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Každý týden nové boty!
Udržet krok s módním diktátem a dostát
všem příkazům ohledně vznešeného vzhledu,
to znamenalo platit spoustu peněz za paru-
ky, nekonečné přešívání oděvů a obměňování
doplňků. Příslušníci aristokracie si často stě-
žovali na vysoké výdaje, spojené s udržová-

ním patřičné úrovně. Dvořanům se nedostá-
valo peněz a mnozí z nich se topili v dluzích.
Dlužit krejčímu nebo ševci se však od člově-
ka velkého světa víceméně očekávalo. Roko-
ková obuv v mnohém navázala formou, stři-
hem i výběrem materiálů na barokní období,
avšak střevíce v rokoku nabyly na lehkosti,

eleganci a frivolnosti. Imperativem v odívání
i obouvání byla „nedbalá elegance“, pokud je
možné tímto moderním výrazem označit ně-
co tak velkolepého, rafinovaného a přemr-
štěně zdobeného, jako byla aristokratická ro-
koková móda. Avšak zatímco účesy a oděv
měly často výstřední až extrémní podobu,
obuv si uchovávala poměrně vysokou míru
elegance a nevyznačovala se přílišnými ex-
trémy. To však platilo pouze pro formy obuvi,
nikoliv pro jejich počet. Tak například fran-
couzská královna Marie Antoinetta, proslulá
svým rozsáhlým botníkem, objednávala kaž-
dý týden nové boty. Do královského paláce
přicházely účty i za čtyři páry střevíčků bě-
hem jediného týdne, a tak není divu, že v po-
zůstalosti marnotratné francouzské panovni-
ce bylo shromážděno přes pět set párů lu-
xusních střevíčků, a to i přesto, že většinu
obuvi, kterou vlastnila, pravděpodobně roz-
dala. Mnohé z nich měla na nohou totiž jen
jedinkrát! Péčí o obuv Marie Antoinetty byla
pověřena služebná, jejíž povinností byla mi-
mo jiné i důkladná evidence každého páru.
Když revoluce proměnila rozmařilou fran-
couzskou královnu v obyčejnou vdovu Kape-
tovou a revoluční tribunál ji přikázal uvěznit
na Ile de la Cité jako vězně číslo 280, našla
ve svém okolí stále dost oddaných lidí, kteří
se o ni v bídných podmínkách alespoň trochu
starali. V životopise od Carolly Ericksona se
píše: „Každého jitra též kuchař okartáčoval
z Antoinettiných bot prach z podlahy v cele.
Střevíce byly tak špinavé, jako by se vězeňky-
ně procházela po ulici St.-Honoré. Vězni
z ostatních křídel Conciergerie (vězení), vět-
šinou roajalisté, se během své ranní pro-
cházky pravidelně zastavovali u kuchyně, kde
královniny střevíce líbali na důkaz oddanosti.“
Na popravčí káru nastoupila 16. října 1793
v jednoduchých šatech košilového střihu, na
hlavě lněný čepec, na nohou černé punčochy
a obnošené pevné botky. Podle výše zmíně-
ného životopisce řekla: „Promiňte, pane, ne-
bylo to schválně...,“ když omylem šlápla kato-
vi na nohu.

Bez bot, bez punčoch
Přepych a rozmařilost se však netýkaly chu-
dých vrstev. Tradují se legendy o tom, jak ra-
kouský císař Josef II. putoval v přestrojení po
kraji. Pak se zcela jistě musel setkávat na
venkově i ve městech se spoustou bosých
žebráků nebo venkovanů v nevzhledných dře-
vácích, obnošených záplatovaných botách
a pantoflích. Jeden z obdivovatelů rakouské-
ho císaře jménem E. Nicolai napsal ve svém
dopise: „Úrodnost Čech je taková, že jediný
kraj by stačil vyživit obyvatelstvo království.
A přece jest tato krajina obydlena lidem, jenž
je živým obrazem chudoby a bídy. Sedláci
jsou oblečeni v rozedrané haleny, bez bot,
bez klobouků, bez punčoch.“

Z historie obuvi (5)

ROKOKOVÉ ROZMAŘILOSTI
V OBOUVÁNÍ

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

Francois Boucher, Toaleta, detail

Zlín – Jestliže by se měla několika málo slovy vyjádřit úroveň obouvání v éře 18. století, pak
k této epoše neodmyslitelně patří vzácné textilie, jemná kozinka, přepychové spony a přede-
vším noblesní vzhled. Po celé 18. století se evropská aristokracie snažila napodobovat hýřivý
styl francouzského dvora, i když většinou s určitou umírněností. Na sklonku století, v souvi-
slosti s událostmi Francouzské revoluce, se i šlechta začala oblékat a obouvat jako měšťan-
stvo. Nenápadným vzhledem se marnivá šlechta snažila o splynutí s davem.
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Civilní vzhled obuvi
Dámská obuv se v průběhu rokoka postupně
tvarově ustálila na jednoduchém lodičkovém
střihu s velkým kulatým výstřihem na nártu,
obvykle zdobeném hedvábnou stuhou, umně
skládanou do pravidelných záhybů. Špičku
a nártovou část svršku zdobily vyšívané vege-
tabilní motivy z hedvábných nití nebo kovových
dracounů. Podpatek se často potahoval bílou
kozinkou. Muži se na konci století pomalu
vzdávali vyumělkovaného stylu a dávali před-
nost jednodušším formám šněrovací obuvi,
které se střihem i vzhledem nápadně přibližo-
valy dnešní moderní pánské polobotce. Šně-
rování procházelo zpravidla třemi páry dírek,
z nichž poslední pár byl proražen i do jazyka
a šněroval se i přes něj, zřejmě pro lepší fixa-
ci k chodidlu. Nezbytnou součástí obuvi byly
odnímatelné spony ze stříbra nebo sli-
tin mědi (mosaz či bronz).
Proměnily se i holínky. Vytratila se ro-
bustní podoba a nadále se již tento typ
pevné holeňové obuvi objevoval pouze
u vojáků a hřmotný styl s obří manže-
tou se stal – jak již bylo naznačeno
v kapitole o barokní obuvi – jen atribu-
tem kurýrů a postiliónů. I nadále si
však holínky udržely své místo i ve vý-
bavě bohatých příslušníků společnosti.
Užívaly se při rozličných příležitostech,
nejčastěji jako jezdecká obuv. Celkově
však získaly elegantnější a jemnější
vzhled. Ani u dam nebylo patrně použí-
vání holeňové obuvi žádnou výjimkou.
Rakouská panovnice Marie Terezie
(1717–1780) zbožňovala jízdu na ko-
ni a nerada používala boční dámské
sedlo, a tak pod dlouhou sukní ukrýva-
la nohavice z jemné jelenice a vysoké
boty, aby mohla pohodlně sedět roz-
kročmo na koňském hřbetu a uhánět
jako o závod. Tento praktický přístup
však nebyl u dam zcela obvyklý. 

Domácí pantofle i plesové pantoflíčky
Nepohodlná móda vysokých holínek a obuvi
na vratkých podpatcích si vyžádala – alespoň
v pohodlí domova – nošení pantoflů. Pravidel-
né používání komfortní domácí obuvi zhoto-
vené z plsti, sametu nebo jemných usní se
ujalo u šlechty a zámožných měšťanů již
v první polovině 17. století. Zatímco pánské
pantofle si ponechávaly střízlivý, málo zdobe-
ný vzhled a užívaly se výhradně pro domácí
prostředí, dámské pantoflíčky byly náročně

zdobeny a ženy je nosily i v exteriéru. Rozliše-
ní mezi venkovními a domácími pantoflíčky
spočívalo často pouze v šíři svršku, výšce
podpatku a míře ozdob. Širší pohodlnější
tvar byl předurčen pro pohodlí domova, za-
tímco elegantní zdobené pantoflíčky na vyso-
kém podpotku byly nošeny jako společenská
obuv. Dosti často byl celý svršek pokrytý de-
korem ze stříbrných dracounů nebo výšivkou
z hedvábných nití.

Vojenská obuv
Snahou nově korunované arcivévodkyně ra-
kouské a pozdější císařovny Marie Terezie
bylo postavit silnou armádu, která by jí po-
mohla chránit habsburskou říši před stále
dotěrnějšími nepřáteli, především proti Pru-
sům. Vzhledem k tomu, že kolem druhé tře-

tiny 18. století se začaly armády odlišovat
svými uniformami, vybavila i slavná rakouská
císařovna své vojsko do války o Slezsko
s pruským císařem Fridrichem II. v roce
1740 uniformami a jednotnou obuví, dokon-
ce snad na asymetrické dřevěné podešvi, ač
asymetrie obuvi nebyla v tomto období zcela
běžnou záležitostí. Habsburská armáda byla
profesionalizována už v polovině 17. století,
avšak erární pluky stále patřily soukromým
velitelům, kteří rozhodovali o vzhledu unifo-

rem. K uniformě patřily kalhoty pod kolena,
bílé punčochy a střevíce s dlouhým jazykem,
překrytým velkou přezkou. Později se ke
střevícům začaly používat i vysoké kamaše
zapínané z vnější strany na spoustu drob-
ných knoflíků. Kvalitní obuv byla pro vojsko ve
všech epochách snad nejdůležitější položkou
výstroje. Vždyť války, jak prohlásil Napole-
onův švagr, francouzský maršál Joachim
Murat (1767–1815), nevyhrávají jen zbra-
ně, ale i nohy a boty vojáků. Zvítězila armá-
da, která se rychleji pohybovala. 

První učebnice obuvnictví
Ševcovské řemeslo vyžadovalo zvláště v této
éře mnoho zkušeností, fortelu a trpělivosti.
Empirické vědomosti předávala jedna gene-
race řemeslníků druhé a šíření nových tech-

nik a dovedností bylo poměrně plynulé
díky obchodu a migraci. Nebyly zapo-
třebí žádné učebnice, vždyť řemeslo
se ještě nikdo nenaučil studiem te-
orie, vědomosti byly předávány vý-
hradně ústně a reálným předvedením
technologie. Avšak osvícení intelektu-
álové v 18. století cítili potřebu zachy-
tit právě formou písemných zpráv úro-
veň rozličných řemesel, a to se poda-
řilo prostřednictvím encyklopedií, jež
naštěstí neopomněly ani obuvnické ře-
meslo. Encyklopedisté pocházeli z řad
vynikajících intelektuálů té doby a byli
přesvědčeni, že zkoumáním a popi-
sem výrobních postupů přispějí k po-
kroku. Často však naráželi u obuvníků
na značnou nedůvěru a obavy, že
z nich chtějí „tahat rozumy“ a získané
informace pak využít pro sebe. Stěžej-
ním dílem o obuvnickém řemesle 18.
století bylo zřejmě l Art du Cordonni-
er (Umění obuvnické), jež bylo vydáno
Královskou akademií věd v Paříži v ro-
ce 1767. Editorem kapitoly o obuvnic-
tví byl všestranný přírodovědec

Fran ois Alexandre Pierre de Garsault
(1691–1778) a zahrnul do ní tolik rozmani-
tých druhů obuvi a takové množství poznat-
ků, že je nemohl získat jen od jednoho obuv-
níka, ale byl zřejmě nucen provést rozsáhlý
výzkum u více řemeslníků.

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

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

Střevíc z vyšívaného hedvábí s podpatkem
potaženým kozinkou, 1770–1785,
Podřipsko – Východní Čechy, Muzeum
jihovýchodní Moravy, Zlín

Dámský střevíc z hedvábí
s bohatou výšivkou z kovových nití,
1710–1720, Francie, Muzeum
jihovýchodní Moravy, Zlín

Střevíce mladého šlechtice, 
polovina 18. století, Anglie, 
The Bata Shoe Museum, Toronto

Ukázka z manuálu L’art du Cordonnier (Umění obuvnické)
od F. A. Pierra de Garsaulta, 1767, repro ze stejnojmenné
publikace D. A. Saguta, Williamsburg, Virginie, 2009
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Praha – Společnost ManpowerGroup Čes -
ká republika počátkem září zveřejnila vý-
sledky průzkumu ManpowerGroup Index
trhu práce pro čtvrté čtvrtletí roku
2020. V rámci průzkumu Manpower-
Group Index trhu práce pro čtvrté čtvrtle-
tí 2020 byla všem účastníkům vybraného
reprezentativního vzorku 441 zaměstna-
vatelů v ČR položena otázka: „Jak očeká-
váte, že se změní celkový počet zaměst-
nanců ve vaší společnosti v následujícím
čtvrtletí do konce prosince 2020 v porov-
nání s aktuálním čtvrtletím?“

Průzkum se prováděl za výjimečných okol-
ností vypuknutí pandemie covid-19. Výsledky
průzkumu za čtvrté čtvrtletí roku 2020 bu-
dou pravděpodobně odrážet dopad celosvě-
tového ohrožení zdraví a mohou se výrazně
lišit od výsledků předchozích čtvrtletí.
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
čtvrté čtvrtletí 2020 mírně pozitivní náboro-
vé plány. 8 % zaměstnavatelů očekává ná-
růst počtu pracovních sil, 7 % předpovídá
snížení počtu pracovních sil a 83 % zaměst-
navatelů nepředpokládá žádné změny. Na
základě těchto údajů vykazuje Čistý index tr-
hu práce pro Českou republiku pro čtvrté
čtvrtletí 2020 hodnotu +1 %.
„Je příjemným překvapením pro zaměst-
nance, že firmy výrazně přehodnotily svůj
silný pesimismus z minulého čtvrtletí. Situ-
ace na trhu práce je ale stále velice nepře-
hledná pro zaměstnance i zaměstnavatele.
V důsledku vládní podpory na zachování za-
městnanosti, strachu lidí měnit zaměstná-
ní a omezení mezinárodního náboru trh
práce prakticky zamrzl. Firmy ještě nedo-
kážou plně posoudit, jak se bude do bu-
doucna vyvíjet jejich business. Pro zaměst-
navatele je nyní ještě náročnější nalézt no-
vé zaměstnance než v období konjunktury,
a to především ve výrobním sektoru. Celo-
světový pokles odbytu automobilů sice zna-

mená hrozbu pro českou ekonomiku a za-
městnanost, nicméně řada mezinárodních
firem přesouvá část výroby do ČR a poptá-
vá nové zaměstnance, které velmi těžko na
lokálním trhu hledá. Mírně se ale zlepšila
dostupnost specialistů, techniků, odbor-
ných a vedoucích pracovníků,“ řekla Jaro-
slava Rezlerová, generální ředitelka Man-
powerGroup.

Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé malých společností hlásí
nejoptimističtější náborové plány s Čistým
indexem trhu práce +4 %. Velké podniky
vykazují Index +2 % a mírný pesimismus vi-
díme u středních podniků, kde je Index -
2 %, podobně jako v mikropodnicích s In-
dexem -1 %.

Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé pouze ve třech ze sedmi od-
větví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí
nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější nábo-
rové prostředí hlásí odvětví Zpracovatelský
průmysl a Ostatní služby (Státní správa,
zdravotnictví, vzdělávání a kultura; Doprava,
skladování a komunikace) s Indexem +4 %.
Další pracovní příležitosti nabízí odvětví Sta-
vebnictví s Indexem +2 %. Jediná negativní
předpověď je v odvětví Ostatní výroba (Výro-
ba, rozvod elektřiny, plynu a vody; Zeměděl-
ství, myslivost, lesnictví a rybolov; Těžba ne-
rostných surovin) s Čistým indexem trhu
práce -2 %. Ostatní odvětví hlásí stagnující
náborové plány.

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé pouze v jednom ze tří regi-
onů očekávají v příštím čtvrtletí zvýšení poč-
tu pracovních sil. Nejsilnější trh práce hlásí
Čechy s Indexem +5 %. Morava s Indexem
0 % zůstává stabilní. Mírné oslabení očeká-
vá Praha s Indexem -3 %. V porovnání
s předchozím čtvrtletím dva ze tří regionů
hlásí zlepšení náborového prostředí. Největ-

ší nárůst vykazuje Praha o 12 procentních
bodů. Index v Čechách posílil o 7 procent-
ních bodů a na Moravě se snížil o 3 procent-
ní body.

Dopady pandemie covid-19 
na náborové aktivity firem v ČR
Respondentům průzkumu byla položena
otázka „Kdy očekáváte, že se vaše náborové
aktivity vrátí k úrovni před pandemií covid-
19.“ 37 % firem řeklo, že se tak stane do
12 měsíců, z toho 15 % do tří měsíců.
54 % firem tvrdí, že se k původní výši náboru
nevrátí nikdy a jde o výrazné zhoršení tohoto
očekávání oproti minulému čtvrtletí, kdy si to
myslelo 19 % firem. „Ukazuje to, že si firmy
ještě na začátku léta myslely, že pandemie
odezní a vše se vrátí k normálu. Nyní je už
všem jasné, že začala dlouhodobá krize a řa-
da věcí už nikdy nebude jako dřív,“ říká Jaro-
slava Rezlerová.
Na druhou otázku „Jaké plány má vaše firma
se zaměstnanci v příštích 3–6 měsících, na
které čerpala státní podporu na ochranu za-
městnanosti?“ odpovědělo 13 % firem, že si
všechny ponechá na plný úvazek, 2 % plánují
snížení úvazků a 2 % plánuje propuštění max
25 % z nich. Propouštění větší části těchto
zaměstnanců neplánuje žádný respondent.
Zároveň 80 % respondentů nečerpalo státní
podporu na zachování zaměstnanosti.
Jaké benefity české firmy plánují svým za-
městnancům v souvislosti s dopady covid-19
nabídnout? Na 1. místě trvalá možnosti pra-
covat částečně z domova, kterou zavedlo
38 % firem. 37 % rozšířilo možnosti učení
a rozvíjení nových dovedností, 33 % zavedlo
flexibilní pracovní dobu, 25 % se zaměřuje
na benefity spojený se zdravím a spokojenos-
tí, 22 % nabízí částečné úvazky a 11 % plný
homeoffice.
„Epidemie zřejmě urychlí změny v ekonomi-
ce, které už tak byly revoluční v důsledku
možnostem digitalizace a robotizace. Nut-
nost rychlého tréninku a rekvalifikace velké-

ManpowerGroup Index trhu práce pro 4. Q 2020

NÁBOROVÝ PESIMISMUS
FIREM SE OBRACÍ
K LEPŠÍMU
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ho množství lidí bude po epidemii ještě nalé-
havější,“ řekla Jaroslava Rezlerová.

Globální pohled
Výsledky průzkumu pro čtvrté čtvrtletí 2020
ukazují, že zaměstnavatelé ve 22 ze 43 zemí
a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvy-
šovat počet pracovních sil. Zaměstnavatelé
v 16 zemích očekávají snižování počtu pracov-
ních sil. Pět zemí a oblastí hlásí stagnující ná-
borové prostředí. V porovnání s předchozím
čtvrtletím náborové aktivity posílily ve 37 ze
43 zemí a oblastí, oslabily v pěti a v jedné zů-
staly beze změny. Ve srovnání se stejným ob-
dobím předchozího roku jsou náborové plány
slabší ve 41 zemích, jedna zůstává beze změ-
ny a Turecko, jako jediná země hlásí meziroční
zlepšení náborového prostředí. Nejsilnější trh
práce očekávají zaměstnavatelé na Tchaj-wa-
nu, ve Spojených státech, Turecku, Japonsku
a Řecku, zatímco nejslabší náborové aktivity
hlásí Panama, Kostarika, Jižní Afrika, Kolum-
bie a Velká Británie. Další výsledky průzkumu
ManpowerGroup Index trhu práce budou zve-
řejněny 8. prosince 2020.

O průzkumu 
ManpowerGroup Index trhu práce
Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce
se provádí každé čtvrtletí za účelem sledová-
ní záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit
počet zaměstnanců během následujícího
čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 43 ze-
mí a oblastí, ve které průzkum probíhá.
V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu
práce pro 4. kvartál roku 2020 byli osloveni
zaměstnavatelé reprezentativního vzorku
441 zaměstnanců v České republice a byla
jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte,
že se změní celkový počet zaměstnanců ve
vaší společnosti ve čtvrtém čtvrtletí 2020
v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce
se provádí každé čtvrtletí za účelem sledová-
ní záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit
počet zaměstnanců během následujícího
čtvrtletí. Průzkum probíhá již více než 55 let
a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhod-
nějších průzkumů náborové aktivity na světě.
ManpowerGroup Index trhu práce je založen
na dotazování více než 38 000 zaměstnava-
telů z veřejného i soukromého sektoru na-
příč 43 zeměmi a je považován za vysoce dů-
věryhodný ekonomický indikátor.
Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce
nyní probíhá v těchto 43 zemích a oblastech
světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie,
Bulharsko, Česká republika, Čína, Finsko,
Francie, Guatemala, Hongkong, Chorvatsko,
Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoa-
frická republika, Kostarika, Kanada, Kolum-
bie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizoze-
mí, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Portu-
galsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singa-
pur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko,
USA a Velká Británie.
Projekt odstartoval ve Spojených státech
a Kanadě v roce 1962 a v roce 1966 se za-
pojila také Velká Británie. V roce 2002 se
připojují Mexiko a Irsko, o rok později pak dal-
ších 13 zemí. Nový Zéland se přidává v roce
2004, Čína, Indie, Švýcarsko a Tchaj-wan

v roce 2005 a Argentina, Peru, Kostarika
a Jihoafrická republika v roce 2006. V roce
2008 se do projektu zapojují i Česká republi-
ka, Guatemala, Kolumbie, Polsko, Rumunsko
a Řecko, v roce 2009 Maďarsko a Brazílie,
v roce 2010 Panama, pro rok 2011 Bulhar-
sko, Izrael, Slovensko, Slovinsko a Turecko,
v roce 2012 Finsko, v roce 2016 Portugal-
sko a v roce 2018 Chorvatsko.

O společnosti ManpowerGroup
Společnost ManpowerGroup (NYSE: MAN)
je téměř 70 let světovým lídrem v poskytová-
ní inovativních služeb a řešení na míru, které
pokrývají životní cyklus zaměstnance a po-
máhají jejím klientům dosáhnout svých cílů
a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina
společností ManpowerGroup, fungující pod
značkami Experis, Manpower, Manpower-

Group Solutions a Right Management, po-
máhá 400 000 klientům v 80 zemích a ob-
lastech zlepšit výkonnost jejich pracovníků
a více než 600 000 uchazečům zajistí odpo-
vídající práci.
ManpowerGroup byla v roce 2020 již poje-
denácté jmenována jednou ze světových ne-
jetičtějších společností, a posílila tím svoji
pozici jako nejdůvěryhodnější společnost ve
svém oboru.

ManpowerGroup v České republice
V České republice se ManpowerGroup každý
měsíc stará o personální a mzdovou agendu
pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vy-
hledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce
2019, díky své síti 35 poboček, Manpower-
Group našel pro 1 200 klientů 24 000 no-
vých zaměstnanců.
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Můžete představit svatební salon a spo-
lečenskou módu?

Svatební salon BeStar, s.r.o., a BeStar Spole-
čenská Móda se rozkládají ve dvou patrech,
kde nabízíme svatební a společenskou módu
k prodeji i pronájmu. V našem Krejčovském
studiu BeStar šijeme svatební i společenské
šaty na míru. 
Salon BeStar existuje od roku 2003, tehdy
jsem dovážela společenské plesové šaty na
prodej i pronájem z USA. Tuto činnost jsem
vykonávala několik let souběžně při své práci
středoškolské učitelky. V roce 2011 jsem se
začala věnovat salonu na plný úvazek a rozší-
řila jsem nabídku sortimentu o svatební šaty.
Pronajala jsem si prostory v centru Pardubic
nedaleko prodejny látek, kde pracovala šikov-
ná krejčová, se kterou jsem se domluvila na
spolupráci. Myslím si totiž, že svatební salon
nemůže fungovat bez krejčovských služeb.
První rok jsem pracovala v salonu sama

a dělala jsem všechno, včetně čištění šatů,
kromě krejčovských úprav šatů. Další rok
jsem zaměstnala první asistentku, která se
věnovala rovněž úpravě šatů. V roce 2013
jsem prostory salonu odkoupila do svého
vlastnictví, tehdy měl salon 100 m2, což se
po čase ukázalo jako nedostatečné, proto
jsem si pronajala prostor 100 m2 nad salo-
nem a následně jsem jej odkoupila. V prvním
patře se nacházejí svatební šaty, pánské ob-
leky, smokingy a doplňky pro pány jako krava-
ty aj., ve druhém patře zákaznice naleznou
společenskou módu. Je tu i naše vlastní krej-
čovské studio, kde je možné nechat si také
ušít šaty tzv. na míru. 

Z jakého důvodu neprovozujete interneto-
vý obchod?

Zvažovala jsem spuštění internetového ob-
chodu, ale nakonec jsem od této myšlenky
upustila. Svatební i společenské šaty nejsou

sortimentem, který je vhodné nakupovat on-
line. Je třeba si osobně vyzkoušet různé stři-
hy a materiály, prohlédnout si šaty zblízka.
Věříme, že na detailech záleží. Návštěva sa-
lonu a výběr šatů je všeobecně pro budoucí
nevěstu krásným zážitkem a byla by škoda ji
o něj ochudit výběrem šatů přes internet.
Chodí k nám každoročně mnoho nevěst, kte-
ré po nás požadují přešití šatů koupených
online, což většinou není možné a ony si mu-
sí další pronajmout či zakoupit u nás. 

Kdo jsou vaši zákazníci? 

Převážně jsou to ženy, konkrétně nevěsty,
maminky nevěst a družičky. Ve společenské
módě pak slečny, které se chystají do taneč-
ních kurzů a maturantky, které čeká maturit-
ní ples. A tyto klientky s sebou často přive-
dou partnera, tatínka či dědečka, kterého je
potřeba dát „do gala“. Pánové oceňují, že je
oblékneme kompletně, pořídí u nás nejenom
oblek, ale také košili, obuv a veškeré módní
doplňky, které stylově i barevně sladíme
s oděvem a doplňky jejich partnerky. 

Co všechno v sortimentu pro ženy a mu-
že nabízíte? 

Nevěsta si v našem salonu může oblečení za-
koupit nebo pronajmout. Začnu u šatů, je dů-
ležité, aby byly dobře vyžehlené, perfektně se-
děly, jejich délka se musí upravit podle výšky
podpatků u střevíčků. Pokud mají šaty vlečku,
naše krejčová navrhne, jakým způsobem se
bude vlečka fixovat, aby bylo možné v šatech
tančit. To jsou vše podstatné služby a detaily,
které zákaznice oceňují, vrací se a doporučují
nás svým blízkým. Pokud je svatba v chladněj-
ších měsících, řešíme také výběr kabátku, bo-
lerka či peleríny. Pro zimní měsíce nabízíme
i kožíšky. Pro případ deštivého počasí prodá-
váme deštníky ve tvaru srdce.
Nabízíme i šperky a střevíčky, ale i závoje,
čelenky a věnečky. Nevěsty oceňují, že mají
vše na jednom místě společně s vybranými
šaty a mohou porovnat, který doplněk bude
právě k těm jejich vybraným šatům ideální.
V posledních letech roste obliba svateb na
loukách, u moře apod., což zásadně ovlivnilo
poptávku střihů i materiálů svatebních šatů,
protože nevěsty se chtějí cítit pohodlně. Kla-
sický korzet nahradil střih šatů s uzavřeným
dekoltem, široké sukně se spodničkami na-
hradily splývavé šaty. Místo pevných materi-
álů jako taft, mikádo či satén se častěji po-
užívají šifon a tyl v kombinaci s krajkou a kraj-
kovými aplikacemi. 
Nové trendy se objevily i v oblasti svatební
obuvi. Roste obliba sandálků, balerín, dokon-
ce svatebních tenisek. Pokud nevěsta zvolí
střevíčky s podpatkem, pořizuje k nim i ná-
stavce na podpatky. Jejich funkce je dvojí.

Obchod se společenskou módou

LIDÉ KLADNĚ REAGUJÍ 
NA SVATEBNÍ TRENDY
Pardubice – „Myslím, že krejčovský salon nemůže fungovat bez krejčovských služeb,“ říká
Milena Mrázová (42 let), majitelka Svatebního salonu BeStar, s.r.o., a BeStar Společen-
ské Módy, které sídlí v centru Pardubic.

Milena Mrázová Foto Lucie Linhartová
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Jednak chrání podpatek před poškrábáním,
a jednak spodní rozšířená část nástavce us-
nadňuje chůzi na nezpevněném povrchu.
S těmito nástavci můžete chodit po trávě, pí-
sku, štěrku, dlaždicích a všude tam, kde by
obyčejné podpatky zapadly. Nástavce jsou vy-
robeny z pevné průhledné gumy a nabízíme
je ve třech velikostech pro různou šíři pod-
patků.

Jaký vámi nabízený sortiment nepůjčuje-
te, ale pouze prodáváte?

Mezi sortiment, který pouze prodáváme, pa-
tří spodní prádlo. Nabízíme široký výběr pod-
prsenek, které klientky mohou vyzkoušet pří-
mo v salonu pod jejich vybrané šaty, dále pak
sety – podprsenka, kalhotky, podvazkový
pás, samo držící punčochové kalhoty s kraj-
kovými lemy a podvazky, ale i různé druhy
dámských županů. Pánové u nás pro sebe
naleznou obleky, které si mohou zapůjčit i za-
koupit, košile a doplňky, které si kupují. Ženi-
chové se ladí k nevěstám, mohou u nás za-
koupit také výběr barevných regat, kravat
a motýlků, které se ladí k barvám kytice ne-
věsty.

Díky čemu jste si udržela svoji pozici na
trhu?

Nabídkou designově poutavých a žádaných
šatů, ale i kvalitními službami, např. krej-
čovské práce a rodinou atmosférou. Nabí-
zíme svatební šaty předního evropského vý-
robce Agnes Fashion Group a dále svateb-
ní šaty české značky Natali Bridal. Problé-
mem pro nás nejsou šaty vhodné svými
střihy pro plnoštíhlé nevěsty. Ve společen-
ské módě spolupracujeme s českým výrob-
cem Natali Prom a dále dovážíme šaty od
mnoha různých dodavatelů z Německa, Itá-
lie, Francie, USA.

Jaký názor máte na svatební a společen-
skou módu v České republice?

Svatební a společenská móda se v České re-
publice oproti minulosti velmi změnila, a to

k lepšímu. Klientky sledují nejnovější módní
trendy a je pro ně důležité, aby oděvy ladily
s doplňky, oblečením partnera, a také s dal-
šími účastníky svatby. Máme radost, když vi-
díme maturantku vybírat motýlka pro přítele
ve stejné barvě, jako jsou její šaty. Těší nás,
když nám nevěsty pošlou fotografie, jak byly
stylově i barevně sladěny se ženichem a sva-
tebčany. 
Na svatbách v České republice se vždy dbalo
na oblečení dětí. Sledujeme, že se k nám do-
stal ze zahraničí nový trend, kdy se nejlepší
kamarádky nevěsty oblečou do šatů, které
jsou buď úplně stejné, nebo jsou různých
střihů, ale jsou ušité ze stejné látky a ta ba-
revně ladí s kyticí nevěsty. Náš salon nabízí
šití oděvů i pro družičky v dospělém věku.

Jak vnímáte současnou situaci a jaké k ní
zaujímáte stanovisko?

V současné době nám dělá starosti hrozba
pandemie koronaviru a zrušení tanečních
kurzů a plesů. Vidíme, že situace je nejistá
a maminky váhají, zda investovat do nákupu
nebo pronájmu plesových šatů pro své dce-
ry. Chápeme to, a proto jsme se rozhodli ga-
rantovat vrácení záloh na pronajaté šaty
v případě zrušení plesu z důvodu pandemie.
A budeme si moc přát, aby taková situace
nenastala a mohli bychom se věnovat rozví-
jení našich služeb.

Děkuji za rozhovor: 
Sandra Friebová

Foto Lucie Linhartová
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Praha – Kolekci Tamaris Fashletics byla
Německou radou pro design udělena ně-
mecká cena za značku German Brand
Award 2020 v kategorii Dokonalost ve
strategii a tvorbě značky.

Vizualita kolekce zvítězila v konkurenci přibliž-
ně 1 200 přihlášek z celého světa a byla ob-
zvláště přesvědčivá svou expresivností, jedi-
nečností a výrazností. Díky tomuto ocenění
jedna z nejdůležitějších německých cen za
značku poputuje skupině Wortmann Group
v Detmoldu.
Marlena Hanke, jenž má na starosti kreativní
aspekty značky, vysvětluje myšlenku tohoto
inovativního konceptu takto: „Tamaris Fashle-
tics představuje pro naše zákazníky dokona-
lou symbiózu: kombinace obuvi, ženy a explo-
ze podtrhuje lehkost modelů, avšak zároveň
uchvacuje svou energií a dynamikou. Spojení
příjemného nošení a módních stylů posiluje
nejen pohodu, ale také sebedůvěru.“
Jens Beining, generální ředitel Wortmann
Group, k tomu dodává: „Kromě pozitivní zpět-
né vazby od našich maloobchodních partnerů
jsou to právě tyto ceny, které odrážejí úspěch
značky. Odměňují nás za tvrdou práci a zaní-
cení, které náš tým vkládá do značky Tama-

ris. Protože je pro nás týmová práce velice
důležitá, rádi bychom rovněž poděkovali naší
reklamní agentuře Men at Work, jež nám po-
skytla vynikající koncepční podporu.“
Německá rada pro design (German Design
Council) je nezávislá instituce působící na
mezinárodním poli, jež podporuje společnos-

ti v efektivním komunikování kompetence de-
signu a značky a jejímž cílem je zároveň posí-
lit pochopení designu širokou veřejností.
Společně s Německým institutem pro znač-
ky (German Brand Institute) nadace uděluje
toto jedinečné ocenění za mimořádný brand
management.

Zlín – Letos v září byl
úspěšně ukončen evrop-
ský projektu Shoeman –
Manažer pro efektivní
a inovativní obuvnický
průmysl. Cílem projektu
bylo vytvořit vzdělávací

rámec, který bude vést ke zlepšení mana-
žerských dovedností odborníků 
v evropském obuvnickém sektoru.

Zaměřoval se jak na technologické aspekty
(od stávajících po nové technologie), tak i na
netechnologické otázky, základní manažerské
dovednosti, dovednosti v oblasti řízení financí
nebo projektů, až po otázky týkající se zdraví
a bezpečnosti na pracovišti, sociální odpověd-
nosti firem či udržitelnosti obuvnické výroby.
Vedoucím projektu byla nadace 
TASEV – Turecká nadace pro obuvnic-
ký výzkum, rozvoj a vzdělávání, která
si vybrala za partnery pro řešení úko-
lu instituce napříč Evropou. Dalšími
zapojenými organizacemi byli: TASEV
lyceum – Lyceum obuvnického vzdělá-
vání v Istanbulu, TUC – Technická uni-
verzita Kréta, CRETHIDEV – Rozvoj
kreativního myšlení – Řecko, Technic-
ká univerzita v Iasi – Rumunsko, 
INESCOP – Obuvnický technologický
institut Španělsko, CIAPEI – Italské
centrum pro celoživotní vzdělávání,
ISC – Mezinárodní obuvnické centrum
výzkumu v Pirmasens v Německu,

Virtuální kampus v Portugalsku a za Českou
republiku ČOKA – Česká obuvnická a kože-
dělná asociace.
Organizace zapojené do projektu vytvořily
vzdělávací kurz, který je rozdělen do devíti
hlavních částí, a to: 
■ Řízení výrobních procesů a technologií; 
■ Využívání eko-designu, udržitelných a ino-

vativních materiálů; 
■ Aplikace Managementu kvality (MK); 
■ Aplikace cirkulární ekonomiky (CE); 
■ Řízení výzkumu a inovací; 
■ Management digitálního marketingu

a módních trendů; 
■ Řízení strategie globalizace / internaci-

onalizace; 
■ Podnikové a strategické řízení; 
■ Vedení a podnikání. 

Každá část je pak dále členěna a obsahuje
podrobné informace ve formě textů, obráz-
ků či videí. 
Výše zmíněné konzorcium vytvořilo vzdělávací
rámec pro širokou cílovou skupinu působící
v obuvnickém sektoru nebo skupin připravují-
cích se do tohoto sektoru vstoupit. Mezi cílo-
vé skupiny můžeme zařadit studenty, stážisty,
školitele, profesní svazy, organizace a asoci-
ace zabývající se výrobou obuvi, vysoké školy
a výzkumná střediska v tomto odvětví, firmy,
současné a budoucí manažery v obuvnickém
sektoru. Jako učební nástroj byla zvolena vý-
uka založená na vzdělávání typu MOOC. Zkrat-
ka MOOC vychází z anglického názvu Massive
Open Online Course neboli Hromadný otevře-
ný online kurz. Je to označení vzdělávacích
kurzů s neomezeným počtem účastníků, ke

kterým se přistupuje pomocí webu. 
Volně přístupná a otevřená licencova-
ná vzdělávací platforma věnovaná zlep-
šování znalostí a dovedností manažerů
a potenciálních manažerů v obuvnic-
kém sektoru je dostupná v anglickém
jazyce na : www.udemy.com/course/
manager-for-an-efficient-and-innovati-
ve-footwear-industry. Další podrobné
informace o tomto projektu a zapoje-
ných organizacích můžete nalézt na
odkaze shoemanproject.org.

Jana Bobálová,
projektová pracovnice,

Česká obuvnická a kožedělná asociace

Kolekce Tamaris Fashletics

ZÍSKALA GERMAN BRAND AWARD 2020

Erasmus+ Shoeman

ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ EVROPSKÉHO PROJEKTU

Ze setkání k projektu Shoeman v ISC Pirmasens
(Německo) Foto: ČOKA
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Brno – Značka QZ – zaručená kvalita je udělována kvalitním textil-
ním výrobkům a službám v oblasti údržby textilu již téměř dvě de-
sítky let. Tato značka se stala určitou stálicí pro spotřebitele i od-
borníky. Značku uděluje spolek SOTEX GINETEX CZ a v minulosti ji
získala téměř třicítka firem – od výrobců dětských produktů, přes
lůžkoviny, až po prádelny, které značkou QZ deklarují kvalitu po-
skytované služby. Značka QZ je součástí vládního programu Če-
ská kvalita, který sdružuje podobně zaměřené značky z různých
oborů – od nábytku, přes obuv, elektroniku a stavebnictví, až po
certifikované IT služby a bezpečné hračky. 

Program Česká kvalita
Program Česká kvalita vznikl v roce 2002 na základě usnesení vlády ČR
č. 685 z 26. června 2002 jako reakce na stále častěji se do popředí
dostávající problematiku ochrany spotřebitele v České republice. Spo-
třebitel je v koloběhu zboží a služeb stále nejslabším článkem. Hlavním

cílem vzniku programu by-
lo zajistit informovanost
spotřebitelů o nabídce kva-
litních produktů a služeb
na našem trhu a umožnit
jim lepší orientaci v nabíd-
ce a vést je k lepší orienta-
ci na kvalitní zboží. Značka
QZ byla do programu zařa-
zena hned v počátcích –
tedy od roku 2002. 
Nyní, když se blíží dvacítka
existence toho programu,
došlo k několika změnám,
které se podepsaly na mír-
ném útlumu – zejména

v propagaci. V roce 2018 byl program převeden přímo pod Ministerstvo
průmyslu a obchodu a nějakou dobu trvalo, než se správně nastavily pro-
cesy organizování a financování. Obnovilo se také slavnostní předávání,
naposledy tomu bylo dokonce ve Španělském sále Pražského hradu, kde
značku QZ přebírala firma Arcáde Color s.r.o. 26. listopadu 2019. 
Pro letošní rok je plánováno předávání těchto cen přímo na Minister-
stvu průmyslu a obchodu, ocenění by měli přebírat zástupci firem pří-
mo z rukou pana ministra Karla Havlíčka. 

Jak získat prestižní značku pro výrobky nebo služby? 
Jak bylo zmíněno výše, značku QZ – zaručená kvalita má propůjčenou
téměř třicítka firem. Možnost ji používat znamená, že výrobek je otes-
tován v souladu s platnými technickými normami. Celý proces začíná
tím, že žadatel pošle přihlášku, ve které se specifikuje typ výrobku,
pro který by rád získal značku QZ. Podle toho jsou pak indikované
zkoušky, které by měly být na daném výrobku provedeny. Jakmile jsou
k dispozici výsledky testů, provede pracovník SOTEXu posouzení, zda
dosažené hodnoty odpovídají platným normám a shodují se s požadav-
ky Statutu ochranných známek SOTEXu. Pokud je vše v pořádku, je
možné vydat certifikát a propůjčit užívání značky na tři roky. Po této
době je potřebné alespoň část testů opakovat. 
U provozoven služeb – konkrétně u prádelen – je situace jednodušší,
protože prádelny si pravidelně monitorují kvalitu praní, takže je dosta-
tečné dodat protokoly o kvalitě. Opět se provede posouzení, zda dosa-
žené parametry vyhovují požadavkům a v případě splnění, se propůj-
čuje značka na tři roky, po kterých je potřebné opět kvalitu prověřit. 

Proč usilovat o získání značky QZ – zaručená kvalita? 
Někteří podnikatelé se ptají, proč výrobek označovat a to v situaci, kdy
je trh přesycený jak výrobky, tak i mnoha informacemi o nich. Důvod

je jednoduchý. QZ – zaručená kvalita je takový maják pro spotřebitele,
který jim říká – nebojte se, výrobek má značku, která je synonymem
kvality. Investice do tohoto zboží se vyplatí. Označení, které používají
prádelny je navíc pozitivně vnímáno v případě, že prádelna usiluje o zí-
skání nějaké veřejné zakázky. 
V roce 2019 provedl GINETEX rozsáhlý průzkum spotřebitelů v sedmi
Evropských zemích, kde zjišťoval návyky spojené s údržbou textilu v do-
mácnostech. Část otázek byla zaměřena také na nákup textilu pro do-
mácnosti a výsledky byly překvapivé. 
Právě to, že spotřebitelé přihlížejí již při nákupu k jiným parametrům,
než k ceně je velmi potěšující. A je to také argument pro výrobce, že
investice do získání značky se prostě vyplatí. Spotřebitelé postupně
ustupují od konceptu tzv. Fast fashion, která nás v posledních letech
zaplavila nekvalitním textilem. Mají zájem kupovat kvalitní výrobky, kte-
ré jim dlouho vydrží. Ostatně o tom svědčí i další odpovědi na otázky,
zda dodržují instrukce k ošetřování textilu a proč: Spotřebitelé tedy vy-
sílají jasný signál výrobcům, že mají zájem na kvalitě textilních výrobků
a jsou ochotni si za to i připlatit. Pro nás, textiláky je to skvělá zpráva,
která je ještě podpořená vlnou národní hrdosti na české výrobky. Věř-
me tedy, že se tento trend udrží. 
Podrobnosti o značce QZ – zaručená kvalita naleznete na stránkách
www.sotex.cz.

Ing. Ladislava Zaklová,
výkonná ředitelka SOTEX GINETEX CZ, z.s., sotex@sotex.cz

QZ – zaručená kvalita 

PRESTIŽNÍ ZNAČKA 
PRO TEXTIL A SLUŽBY

inzerce

Manželé Fischerovi, kteří přebírali
ocenění QZ na Pražském hradě
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Zlín – Česká obuvnická a kožedělná asoci-
ace (ČOKA) se sídlem ve Zlíně vydala letos
významný materiál, nazvaný Studie k situ-
aci ve výrobě, dovozech, vývozech obuvi,
ve spotřebě a prodeji obuvi v České repub-
lice a ve světě. Časopis Svět textilu & obu-
vi ji má k dispozici a v několika vydáních po
sobě bude tento zajímavý text otiskovat.

Od roku 2012 dochází k postupnému sníže-
ní opravdu nadlimitních dovozů obuvi z Číny.
Oproti roku 2011 to bylo o 75 mil. párů, což
představovalo snížení o 45 %. Tento trend
pokračoval i v roce 2013, kdy došlo k další-
mu snížení dovozů o 13 mil. párů na cca 80
mil. párů (snížení o cca 14 %). Průměrná
dovozní cena se zvýšila v roce 2013 oproti
roku 2012 o 10 Kč, tj. na 69 Kč/pár. V ro-
ce 2014 došlo k dalšímu nepatrnému pokle-
su celkového objemu dovozů obuvi z Číny cca
o 4 mil. párů a ke zvýšení dovozní ceny o dal-
ších 10 Kč/pár, tedy na 79 Kč/pár. V roce
2015 došlo opět k prudkému poklesu dovo-
zů obuvi z Číny, a to dokonce cca o 36 mil.
párů a průměrná cena se zvýšila dvojnásob-

ně, činila tedy 157 Kč/pár. Zřejmě proto,
že se v Číně se již ceny zvyšují, není již tak
velký zájem velkoobchodů o velké dovozy
obuvi. Také v roce 2016 došlo k dalšímu po-
klesu dovozů obuvi z Číny, a to na cca 36
mil. párů za průměrnou cenu 210 Kč. Nic-
méně v roce 2017 dovozy opět mírně
vzrostly na 39 mil. párů a průměrná cena se
snížila na 194 Kč. V roce 2018 zůstala úro-
veň dovozů obuvi z Číny v podstatě stejná
a činila cca 38,7 mil párů. Došlo ale k mír-
nému zvýšení průměrné dovozní ceny na
200 Kč/pár. V roce 2019 došlo opět k ná-

růstů dovozů obuvi z Číny na 45 mil. párů
a průměrná cena klesla na 198 Kč/pár.

Dovozy obuvi do ČR
Novou zemí, ze které se začínají dovážet po-
měrně velké objemy obuvi, je Kambodža.
V roce 2017 to bylo 7,3 mil. párů, v roce
2018 to bylo 7,1 mil párů a v roce 2019 již
9,3 mil. párů. Průměrná dovozní cena obuvi
z Kambodži byla v roce 2017 srovnatelná
s cenou obuvi dovezené z Polska a činila cca
250 Kč/pár, v roce 2018 to bylo 240
Kč/pár a v roce 2019 to bylo 256 Kč/pár.

Obuvnický průmysl v České republice a ve světě

ČEŠTÍ ŠEVCI EXPORTUJÍ
VĚTŠINU SVÝCH VÝROBKŮ

Analýza celkových dovozů obuvi do ČR v letech 2008–2019
(podle jednotlivých položek celního sazebníku v párovém a hodnotovém vyjádření)

2008 2009 2010
PCS počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč
6401 1 100 148 140 945 1 029 470 133 398 1 728 734 179 923
6402 104 601 214 3 326 058 65 205 818 3 432 230 83 638 015 3 025 564
6403 19 121 914 6 037 025 15 903 402 5 670 296 5 244 595 4 494 636
6404 35 062 670 1 850 590 34 784 857 1 973 402 2 114 613 3 364 163
6405 2 020 065 148 114 1 531 467 98 584 114 613 1 660 198
celkem 161 906 011 11 502 732 118 455 014 11 307 909 140 169 441 11 636 215

2011 2012 2013
PCS počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč
6401 1 768 849 191 631 845 2653 155 881 1 193 787 194 651
6402 128 349 550 4 859 998 69 148 857 4 394 445 60 091 096 4 151 194
6403 14 998 750 5 668 590 12 371 390 5 908 044 13 754 691 6 574 176
6404 39 873 852 2 437 915 27 182 731 2 197 261 25 020 470 2 742 690
6405 3 567 846 141 167 3 736 189 139 170 4 087 590 195 017
celkem 188 558 847 13 299 301 110 363 177 12 488 470 104 147 634 13 662 711

2014 2015 2016
PCS počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč
6401 1 448 675 241 849 1 073 736 207 660 1 139 045 226 150
6402 63 514 849 4 770 876 29 384 586 5 318 724 21 019 139 5 985 736
6403 15 327 693 7 437 043 14 720 471 8 539 418 20 581 639 9 784 450
6404 15 851 874 3 367 605 17 828 195 4 981 126 29 384 305 8 703 102
6405 4 091 363 264 005 4 293 916 295 564 5 542 188 373 284
celkem 100 234 454 16 081 378 67 300 904 19 342 492 77 666 316 25 072 722

2017 2018 2019
PCS počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč
6401 1 808 588 308 494 1 657 679 299 869 1 538 232 269 053
6402 23 588 834 6 576 698 22 991 555 5 676 933 26 554 349 6 126 887
6403 23 983 214 10 434 542 19 355 304 9 829 667 17 932 485 10 224 858
6404 35 349 449 9 678 148 38 133 202 9 506 854 42 437 935 11 088 162
6405 5 813 628 534 010 11 341 399 528 971 9 430 390 459 290
celkem 90 643 713 27 531 892 93 479 139 25 842 294 97 893 391 28 168 250

PCS = položka celního sazebníku
6401 – pryžová + plastová speciální obuv (např. pracovní holínky), 6402 – pryžová + plastová obuv ostatní, 6403 – usňová obuv, 6404 – textilní obuv, 6405 – obuv ostatní

Foto SXC
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V roce 2018 došlo také k podstatnému ná-
růstu dovozů obuvi z Polska. Konkrétně bylo
do ČR dovezeno z Polska v roce 2017 7,6
mil. párů obuvi a v roce 2018 to bylo již 11,1
mil. párů obuvi. Nicméně v roce 2019 se do-
voz polské obuvi snížil jen na 5 mil. párů. Prů-
měrná dovozní cena obuvi z Polska se snížila
z 231 Kč/pár na pouhých 146 Kč/pár v ro-
ce 2018, tuto průměrnou dovozní cenu ovliv-
nila zejména skutečnost, že se z Polska do-
vezlo v roce 2018 3,6 mil. párů domácí tex-
tilní obuvi (kód jednotného celního sazebníku
je 6405 2091) v průměrné ceně 8 Kč/pár.
Tato cena je naprosto nereálná. V roce
2019 byla průměrná dovozní cena obuvi
z Polska vyšší a činila 213 Kč/pár.
Také za významným poklesem průměrné do-
vozní ceny obuvi z Německa stojí nárůst ob-
jemů dovozů textilní a plastové obuvi, tzv.
„pantoflí“, tj. nejlevnějších typů obuvi. V po-
ložce 6405 bylo z Německa v roce 2018 do
ČR dovezeno 1,268 mil párů obuvi, která by-
la deklarována jako domácí, za průměrnou
nereálnou cenu 7 Kč/pár, (ve stejné komo-
ditě byla tato obuv v roce 2017 dovážena
z Německa za 41 Kč/pár). Další položkou,
u které se zvýšil dovoz z Německa na 1,267
mil. párů, je domácí plastová obuv, kde došlo
k poklesu dovozní ceny oproti roku 2017 ze
78 Kč/pár na 21,40Kč/pár. Podobné úda-
je byly vykázány i v roce 2019.
Podle dlouhodobých statistických údajů (spo-
třební koš domácností) činí spotřeba obuvi
v ČR maximálně čtyři páry obuvi na jednoho
obyvatele a rok. Zásadním důvodem problé-
mového uplatnění kvalitní české obuvi, ale

i další kvalitní dovozové obuvi ze zemí EU (ze-
jména Itálie, Portugalsko, Španělsko, Fran-
cie) na domácím trhu zůstávají dlouhodobě
zvýšené dovozy obuvi z Číny, ale v poslední
době i z dalších zemí za nízké ceny. Tím je
deformováno tržní prostředí na domácím tr-
hu a těmito nekalými praktikami jsou „likvido-
váni domácí výrobci“.
Avšak poslední tři až čtyři roky jsme mohli
sledovat s růstem kupní síly obyvatel i oživení
poptávky, zejména po kvalitní české obuvi.
Hitem dnešní doby se stává ručně šitá obuv
na míru od předních českých designérů. Dal-
ším trendem v České republice je zvýšení
poptávky po tzv. „barefoot obuvi“, kterou
vzhledem k její jednoduché konstrukci začí-
nají vyrábět menší výrobci či živnostníci.

Analýza celkových vývozů obuvi z ČR
Po vstupu ČR do Evropské unie došlo k nárůs-
tu exportu obuvi z ČR. Tyto výsledky jsou však
poněkud zkreslující. Růst exportu obuvi je po-
važován za velmi potěšující v každé členské
zemi Evropské unie, nicméně v ČR za tímto
výrazným růstem stály jednoznačně reexpor-
ty obuvi. Důkazem je rapidní pokles průměrné
exportní ceny obuvi, který byla v letech
2008–2011 vyvážená na Slovensko nebo do
Maďarska. Dá se říci, že se „vyprazdňovaly
sklady“, které byly v ČR doslova zahlceny lev-
nou čínskou obuví. Největší vývozní sortiment
z hlediska vrchového materiálu tvořila obuv
celoplastová a textilní. Byly to tedy ty nejlev-
nější druhy obuvi, které se do ČR z Číny dová-
žely. Celoplastová obuv byla např. v roce
2013 dovezena do ČR z Číny v objemu 53

mil. párů za průměrnou cenu 46 Kč/pár. Mj.
ekologická likvidace takové obuvi, která je
často vyrobena z levného PVC, je absolutně
nemožná. V letech 2015–2019 dochází ana-
logicky s poklesem dovozů obuvi z Číny i k po-
klesu vývozu nejlevnějších typů obuvi zejména
do Slovenské republiky. Na Slovensko je vyvá-
žena poměrně drahá obuv, cenově srovnatel-
ná s vývozy obuvi do Německa, Rakouska ne-
bo Anglie.
V celoevropském měřítku představuje Česká
republika se svými deseti miliony obyvatel pro
prodej obuvi relativně malý trh. Chtějí-li výrob-
ci naplnit svou kapacitu, musí exportovat.
Existuje řada výrobních kooperací se zápa-
doevropskými partnery, avšak pro firmy není
pouhá práce ve mzdě „motorem“ rozvoje fir-
my a motivem pro technologické inovace. Řa-
da firem však přechází na konstrukčně složi-
tější výrobky s vyšší užitnou hodnotou a mo-
derním designem. Většina výrobců, kteří do-
posud ještě v ČR vyrábějí, musela obstát
v silné tuzemské a zahraniční konkurenci
a pochopila, že je nutné vyrábět specializova-
ný produkt a zvolit i vhodný marketing. Če-
ským výrobcům se daří 70–80 % své produk-
ce úspěšně exportovat zejména do zemí EU,
přičemž poslední čtyři roky jsou cílovými teri-
torii zejména Německo, Rakousko, Maďar-
sko, Polsko, Slovensko a Anglie.

Zpracovaly: PhDr. Vlasta Mayerová 
a Jana Bobálová, ČOKA

Příště: Analýza současného stavu ve výrobě
a spotřebě obuvi v České republice

Analýza celkových vývozů obuvi z ČR v letech 2008–2019
(podle jednotlivých položek celního sazebníku v párovém a hodnotovém vyjádření)

2008 2009 2010
PCS počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč
6401 645 727 158 121 451 571 82 757 732 028 67 348
6402 23 474 942 1 443 728 17 970 837 1 984 812 22 088 259 2 588 453
6403 6 238 275 2 960 219 6 633 820 3 163 363 7 876 977 3 413 380
6404 24 557 346 1 389 108 11 571 613 1 360 959 10 606 322 1 929 387
6405 1 581 064 211 287 1 114 410 161 716 1 713 074 149 599
celkem 56 497 354 6 162 463 37 742 251 6 753 607 43 016 660 8 148 154

2011 2012 2013
PCS počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč
6401 717 707 68 702 373 795 66 667 543 062 70 469
6402 27 814 240 2 712 844 11 686 987 2 234 873 21 182 478 2 636 558
6403 7 985 754 3 970 411 7 407 897 4 184 174 8 508 334 4 691 161
6404 12 311 851 2 939 941 13 076 380 5 300 801 31 007 767 7 048 387
6405 2 552 338 175 052 2 789 285 171 317 3 120 498 145 892
celkem 51 381 890 9 866 950 35 334 344 11 957 832 64 362 139 14 592 467

2014 2015 2016
PCS počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč
6401 690 262 100 446 771 549 93 807 600 616 95 576
6402 25 478 564 3 278 537 9 921 713 3 650 769 12 803 744 4 545 993
6403 9 653 780 5 600 639 9 469 080 6 458 108 11 446 020 6 605 568
6404 18 722 758 8 047 691 16 256 246 8 664 299 19 477 931 9 487 571
6405 2 770 327 160 531 2 637 570 159 622 3 531 512 242 847
celkem 57 315 691 17 187 835 39 056 158 19 026 605 47 859 823 20 977 555

2017 2018 2019
PCS počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč počet párů tis. Kč
6401 702 549 174 838 764 657 178 656 715 141 160 756
6402 12 413 989 4 601 792 9 822 945 3 575 074 8 778 836 3 761 577
6403 11 247 572 7 354 633 9 055 673 5 691 856 9 769 261 6 523 293
6404 28 717 165 11 964 261 20 969 893 7 471 180 20 617 246 8 505 943
6405 4 381 699 444 688 4 272 882 353 039 4 374 065 271 367
celkem 57 462 974 24 540 212 44 886 050 17 269 805 44 254 549 19 222 936

PCS = položka celního sazebníku
6401 – pryžová + plastová speciální obuv (např. pracovní holínky), 6402 – pryžová + plastová obuv ostatní, 6403 – usňová obuv, 6404 – textilní obuv, 6405 – obuv ostatní
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Praha – Po katastrofickém březnu a ze-
jména dubnu, kdy udeřila první vlna pan-
demie z Wu-chanu, se maloobchodní pro-
dej s textilním a oděvním zbožím v České
republice začal pomalu, ale jistě zlepšo-
vat. S počátkem léta, a především pak
v jeho průběhu, se tržby v obchodech za-
čaly dokonce vracet do černých čísel.
Pak však v září zaklepala na dveře druhá
vlna pandemie...

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

1. pololetí: nejhorší výsledek v historii
Jak jsme psali již v minulých vydáních našeho
časopisu, začátek roku 2020 přitom nebyl
vůbec špatný. V lednu meziročně tržby textil-
ního a oděvního maloobchodu poskočily ve
srovnání s lednem předchozího roku o pěkná
4 %, v únoru pak o 2 %. Jenže pak přišel
březen a s ním – covid-19. Nebudeme popi-
sovat šílené situace v tuzemském maloob-
chodu; jednak jsme o tom již několikrát psali,
jednak to všichni známe z vlastní zkušenosti.
Výsledkem uzavření obchodů v celé České
republice pak je neblahý fakt: propad tržeb
o 65 % (březen), 80 % (duben) a 20 % (kvě-
ten). Od doslova stoprocentního propadáku
zachránily český maloobchod prakticky jen e-
shopy a internetové prodejny. Zejména v po-
travinách a pak také v naší branži pocítili je-
jich provozovatelé významný nárůst tržeb.

V červnu se tržby textilního a oděvního malo-
obchodu v ČR začaly pomalu, ale jistě navra-
cet k normálu. Tržby v porovnání s červnem
2019 klesly letos na přijatelných -5 %. 

Prázdniny zapůsobily kladně
S blížícím se létem začaly stoupat prodeje
letního oblečení. Zejména s uvolněním cest
do Chorvatska se citelně zvedl i prodej pla-
vek a plážového oblečení vůbec. Lidé začali
mít pocit, že pandemie koronaviru začíná us-
tupovat, což se – s nynějším pohledem – zdá
jako velmi špatný závěr. Tuzemskému malo-
obchodu to ale paradoxně pomohlo. „Lidé
nakupovali plavky a letní oblečení jako zběsi-
lí,“ popisuje situaci ve svém obchodě v Praze
jeho vedoucí. Majitelka obchodu s dámskými
oděvy v Plzni nám k tomu sarkasticky napsa-
la: „Konečně se začaly prodávat i jiné druhy
textilu než roušky.“ Své tržby citelně nadále
zvyšoval internetový obchod: V červenci se
zvedly o více než pětinu! Nakonec tržby v me-
ziročním srovnání skončily v červenci s po-

klesem -2 %, což je vzhledem k situaci po-
měrně slušný výkon. 
Také v srpnu se dobře prodávalo letní obleče-
ní, a to jak dámské, tak i pánské. „Dobře šly
na odbyt dámská tílka, letní sukně a letní ša-
ty,“ napsala nám majitelka obchodu s dám-
skou módou v Hradci Králové. Její kolegyně
z Liberce potvrdila zájem i o pánské letním
kalhoty, košile a tílka. Dobře se začaly prodá-
vat oděvy i v nákupních centrech po celé re-
publice. Jenže v srpnu se začaly počty naka-
žených koronavirem opět nebezpečně zve-
dat. I přesto ale ještě srpen skončil s poměr-
ně slušným výsledkem -2 %.
V době uzávěrky tohoto vydání Světa textilu
& obuvi se ale vzedmula druhá vlna korona-
viru, a to nejen v České republice, ale i všude
jinde ve světě. Proto nezbývá, než opakovat
větu z minulého vydání našeho časopisu. Že
totiž jakákoliv predikce situace v tuzemském
textilním a oděvním maloobchodě je velmi,
ale opravdu velmi obtížná. 

Michal Korol

Tržby textilního maloobchodu za leden až srpen 2020

LÉTO NEBYLO ŠPATNÉ. 
ALE PŘIŠLA DRUHÁ VLNA...

NĚKOLIK
ZAJÍMAVOSTÍ
■ Pokles tržeb v březnu zakončil řadu

vynikajících výsledků českého textilní-
ho a oděvního maloobchodu. Ten to-
tiž každý měsíc od září 2016 zvyšo-
val tržby s výjimkou května 2019,
kdy tržby byly ±0.

■ Dubnový údaj (-80 %) se nesmaza-
telně zapíše jako zdaleka nejhorší vý-
sledek měsíce po celou dobu našeho
mnohaletého sledování vývoje tržeb.

■ Doufáme jen, že se do konce roku
nebude situace z března, dubna
a června opakovat.

1. pololetí: -27

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

Zdroj: Svět textilu & obuvi

Foto: SXC
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Praha – V červenci konečně nabyla účin-
nosti dlouho očekávaná novela zákoníku
práce. Nejde však o žádnou novinku, daná
novela má tuhý kořínek a konečně se do-
stane do praxe po dlouhých letech pří-
prav. Její znění, v různě pozměněných ver-
zích, již totiž několikrát ve fázích legislativ-
ního procesu bylo, nicméně vždy bez-
úspěšně. Dočkáme se tak konečně tzv.
sdíleného pracovního místa, změny úpravy
dovolené či změny doručování.

Dovolená
Mezi nejvýznamnější změny, které novela při-
náší, patří úprava dovolené za kalendářní
rok. Nová koncepce dovolené a jejího počítá-
ní je postavena na týdenní pracovní době za-
městnance a je vyjádřena v hodinách při za-
chování současné minimální zákonné výměry
dovolené v rozsahu odpovídajícímu čtyř týd-
nům. Dnes je však dovolená postavena ve
většině případech na týdnech, nikoliv na sku-
tečně odpracovaných hodinách. Nově se na-
opak zohlední, kolik hodin zaměstnanec od-
pracoval a adekvátně tomu bude mít nárok
na dovolenou.
V rámci nové koncepce dovolené dochází ta-
ké k úpravě podmínek jejího krácení.Nově
bude krácení dovolené možné využít pouze
v případě neomluveného zameškání směny
zaměstnancem, a to odečtením počtu ne-
omluveně zameškaných hodin ve směně od
celkového počtu hodin připadajících zaměst-
nanci na jeho dovolenou v kalendářním roce.
Dosavadní možný postih zaměstnance za ne-
omluvenou absenci případným zkrácením
dovolené o 1–3 dny se snižuje na počet sku-
tečně zameškaných hodin, a tím i zmírňuje
ve prospěch zaměstnance
Tento způsob má být obecně spravedlivější,
zejména pro zaměstnance s nerovnoměrně
rozloženou pracovní dobou. Zaměstnanci
však bude muset stále být vždy poskytnuta
dovolená v délce alespoň dvou týdnů v kuse,
pokud o to požádá.

Doručování
Novela se dotkne i doručování, které je
v pracovním právu specifické (např. výpově-
di, výtek apod.). Nově se zavádí pravidlo, že
zaměstnavatel doručujepísemnost zaměst-
nanci do vlastních rukou nejprve na praco-
višti, následně jinými způsoby. V těchto situ-
acích je vhodné nechat záznam o doručení
podepsat případně i nějaké svědky.
Pro případ doručování písemností zaměst-
nanci poštou se nově stanoví, že zaměstna-
vatel bude písemnost zasílat na poslední
adresu zaměstnance, kterou mu zaměstna-
nec písemně sdělil. Bude tedy na zaměst-
nanci samotném, aby aktivně písemně na-
hlašoval správné a aktuální údaje k doručo-
vání. Tím zaměstnanec částečně ponese za
doručování odpovědnost. V praxi totiž do-
chází k tomu, že se zaměstnanci snaží vy-

hnout např. převzetí výpovědi a na adrese
uvedené v pracovní smlouvě se již nezdržují.

Sdílené pracovní místo
Jedna z pravděpodobně nejzajímavějších no-
vinek je zavedení tzv. sdíleného pracovního
místa. Ve zkratce to funguje tak, že dva či
větší počet zaměstnanců se střídá na jedné
pozici tak, aby naplnili pracovní dobu, která
nepřekračuje týdenní pracovní fond.
Jedno pracovní místo tak mohou sdílet ti za-
městnanci, kteří mají sjednaný pracovní po-
měr se stejným druhem práce a dohodnu-
tou kratší pracovní dobou. V tomto případě
však musí být sjednána individuální dohoda
mezi zaměstnavatelem a každým zaměst-
nancem. Takovou dohodu je pak možné roz-
vázat jak dvoustraně, tak i pouze jednostran-
ně i bez uvedení důvodu a s 15denní výpo-
vědní lhůtou. Pokud se dohoda rozváže jen
s jedním zaměstnancem, nemá to pak žádný
vliv na existenci pracovního poměru.
V této právní úpravě se pak počítá i s pev-
ným rozvržením pracovní doby mezi zaměst-
nanci formou rozvrhu předloženého zaměst-
navateli předem v písemné formě a to bez
možnosti zástupu mezi zaměstnanci. Případ-
ný zástup je pak možný pouze se souhlasem
zaměstnance. Toto opatření má zamezit si-
tuaci, kdy by oba zaměstnanci byli v neustálé
pracovní pohotovosti.
Minimální i zaručená mzda bude v případě
sdíleného pracovního místa odpovídat v zá-

sadě poměru (tedy nejčastěji polovině) mini-
mální mzdy jelikož se minimální mzda vztahu-
je na pracovní pozici jako takovou.
Klíčem k úspěchu pro správné fungování sdí-
leného pracovního místa je výběr kolegy se
kterým bude druhý zaměstnance schopen
dobře komunikovat. Dále pak je důležité dbát
na přesné rozdělení úkolů. Nestačí pouze ur-
čit pracovní dobu, ale je nutné se domluvit
i na přebírání odpovědnosti za jednotlivé úko-
ly. Standardní tedy může být i to, že se pra-
covní doby zaměstnanců budou překrývat,
aby během této doby došlo k předání úkolů
a vyřízení dalších organizačních záležitostí.
Důvodem zavedení sdílení pracovního místa je
především určitá volnost v pracovněprávních
vztazích. Z důvodu rekordně nízké nezaměst-
nanosti a tím, že především mladí lidé spíše
upřednostňují životní styl před kariérou dochá-
zí k tomu, že jsou zaměstnavatele nuceni
uchylovat se k různým atypickým formám za-
městnávání. Ačkoliv je to pro nás spíše novin-
kou, v zemích na západ od ČR je to stále více
populárnější. V současné době v České repub-
lice využívá formu dohody, která je velmi po-
dobná sdílenému pracovnímu místu zhruba
7 % zaměstnavatelů, kdežto například v sou-
sedním Německu využívá sdílené pracovní
místo polovina všech společností.
Sdílené pracovní místo s sebou přinese
spoustu výhod pro obě stany. Počítá se se
zvýšením efektivity zaměstnanců a je kreativ-
nějším řešením faktické situace. Jelikož se
říká, že víc hlav víc ví, může eliminovat i mož-
né chyby. Pro zaměstnance to pak je skvělá
příležitost jak se ve zbytku týdne rozvíjet i ji-
ným směrem či trávit více času s rodinou.

Další změny
Mezi další plánované změny, se kterými počí-
talo již předchozí znění novely, se řadí na pří-
klad zdůraznění pravidla rovného zacházení
se členy evropské rady zaměstnanců a ev-
ropského vyjednávacího výboru ve srovnání
s ostatními zástupci zaměstnanců. Zajímavé
je i vyloučení aplikace ustanovení běhu lhůty
podle občanského zákoníku v pracovněpráv-
ních vztazích, zrušení další dohodnuté práce
přesčas ve zdravotnictví, drobné změny
v oblasti vysílání zaměstnanců a úprava jed-
norázového odškodnění pozůstalých či zru-
šení povinnosti vydat potvrzení o zaměstnání
pro některé zaměstnance pracující na zákla-
dě dohody o provedení práce.
Oproti dříve vypracovanému znění bylo us-
toupeno od zavedení rozsáhlého mechanis-
mu valorizace minimální mzdy a nadále tedy
bude na vládě, aby každoročně stanovila
částku minimální mzdy svým nařízením.
Účinnost novely je dělená, většina ustanovení
vstoupila v účinnost dne 1. července 2020,
ustanovení týkající se zahraničního vysílání za-
městnanců pak v souladu s evropskou směr-
nicí dne 30. července 2020 a ustanovení
upravující dovolenou by měla z pochopitelných
důvodů nabýt účinnosti až 1. ledna 2021.

Advokát radí

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz.
Ten přináší nový produkt, který
umožní přístup k právníkovi kdykoliv
a odkudkoliv, navíc za zlomek
obvyklé ceny.
Dostupnyadvokat.cz je neustále
k dispozici svým klientům při řešení
právních problémů, sepsání smluv
a v dalších právních záležitostech. 
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sf Přerov – V Restauraci Harmonie se uskutečnila 10. září módní přehlíd-
ka několika firem z blízkého okolí města Přerova. Tento termín byl náhra-
dou za neuskutečněnou jarní fashion show v jarním období, jež nemohla
proběhnout z důvodu ochromení České republiky pandemií koronaviru
a s ní spojenými vládními opatřeními, z nichž plynulo mnoho omezení. 

Svoji tvorbu na módní přehlídce prezentoval módní návrhář Martin Čapek, tvo-
řící pod značkou Garcon De YUZU, dále také Šárka Ordošová, módní návrhářka
z Olomouce, která tvoří mimo jiné velice povedené společenské šaty a další mó-
du pro ženy. Pestrou nabídku společenských a svatebních šatů ukázal Salon
Edis. Modelky vynesly také sortiment internetového obchodu Tereza fashion,
ale i La petite Boutique Hranice a dalších. 
Módní večer nebyl jen o módních přehlídkách, ale také o prezentaci vystavují-
cích firem jako například o firmě Eurona by Černý, Očním centru Prim, šperkař-
ce Leoně Korhoňové, aj.

BM agency

JARNÍ SHOW AŽ V ZÁŘÍ

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V minulém vydání časopisu Svět textilu & obuvi jsem se dočetla, co vše museli
udělat pořadatelé veletrhu STYL a KABO pro to, aby se tato tradiční akce moh-
la v srpnu uskutečnit. Byla jsem tedy zvědavá, jak to v Brně zvládnou. Na vele-
trh jsem se tedy po půl roce opět vydala. A výsledek? Bylo to jiné, než kdy jin-
dy... Tím ale nechci říci, že to bylo špatné. Změna byla vidět hned po vstupu do
pavilonu. Vystavujících firem bylo méně, než jindy. Objevila jsem tam ale firmy,
kterých jsem si dříve možná nevšimla, možná jsem je ani nehledala. Já mám
obchod v Hradci Králové a do Brna jezdím již několik let. Spíše pozoruji trendy,
ale někdy i nakoupím zboží do obchodu. Někteří moji dodavatelé v srpnu v Brně
nevystavovali, a tak jsem – trochu z nouze, trochu ze zvědavosti – navštívila jiné
stánky. A mám dojem, že jsem udělala dobře: Našla jsem nové dodavatele. Kdo
by to řekl, že na srpnovém veletrhu uděláme poměrně zajímavé obchody.

Valerie F., Hradec Králové

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str. 2), ETKA (str. 5), WICO B.G.M. (str. 6), Tamaris (str. 7), 
IVAMODA (str. 11), SOTEX GINETEX CZ (str. 37)
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