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Editorial Svět textilu & obuvi

září – říjen 2021

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
právě jste se začetli do dalšího vydání odbor-
ného časopisu Svět textilu & obuvi. Také
v tomto čísle jsme pro vás připravili řadu za-
jímavých článků, od módních trendů dám-
ských i pánských oděvů pro nadcházející zi-
mu a trendech obuvi rovněž pro zimu, přes
rozhovory s designéry i obchodníky až po
statistické údaje z obchodu i výroby. 
Při sestavování obsahu časopisu jsme ne-
mohli vynechat ani ohlédnutí za srpnovým ve-
letrhem STYL a KABO, který se uskutečnil
na brněnském Výstavišti. To samo o sobě
byla událost! STYL a KABO v loňském srpnu
byl totiž poslední veletrh, který se v Brně
v roce 2020 konal; pak nastal přesně rok 
trvající výstavní blackout. A srpnový veletrh
STYL a KABO byl letos zase první, který se
na tuzemském největším výstavišti zase ko-
nal. Pravidelně tyto veletrhy navštěvuji od je-
jich počátku, a tak jsem byl zvědavý, jaká

atmosféra bude v Brně vládnout. A jak to do-
padlo? O tom se dočtete na straně 22.
Dalším důležitým a zajímavým textem –
alespoň podle našeho názoru – je žebříček
největších textilních a oděvních firem v Čes -
ké republice, který již řadu let sestavujeme
spolu s Asociací textilního, oděvního a kože-
dělného průmyslu. Výsledky, tentokrát za
rok 2020, se dočtete na straně 32. Již na
tomto místě ale musím zdůraznit, že tento-
krát do pořadí výrobců zasáhla koronaviro-
vá krize, která měla na výši jejich tržeb ne-
blahý vliv. Dokonce jsme chvíli uvažovali, že
po desítkách let sestavování žebříčku rok
2020 vynecháme. Nebylo by to však fér.
A tak tentokrát berte pořadí firem poněkud
s nadhledem.
Přeji vám všem, pokud možno bezproblémo-
vý návrat do normálu, pevné nervy a hlavně
zdraví! 

Michal Korol, šéfredaktor
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Düsseldorf – Nejnovější vydání veletrhu
Galery SHOES & Fashion se konalo od
29.do 31. srpna ve výstavním areálu 
Böhler v Düsseldorfu. Pořadatelé, vysta-
vovatelé i návštěvníci byli velmi spokojeni.

Atmosféra na výstavišti byla velmi dobrá.
Všichni se cítili téměř bezstarostně díky pří-
snému dodržování osvědčeného hygienické-
ho konceptu. Po rušnější neděli následovala
téměř stejně silné pondělí a poněkud klidněj-
ší úterý, což je pro poslední den veletrhu na-
prosto běžné. „Naše prakticky nepřerušená
přítomnost na trhu v celé koronavirová krize
se rozhodně vyplatila. Galerie Shoes efektiv-
ně dokázala, že jde o úspěšnou platformu
objednávek v tomto odvětví. Vystavovatele
potěšil vysoký počet objednávek,“ řekla Ulri-
ke Kähler, ředitelka IGEDO Company, pořa-

datele veletrhu.
Podle většiny pří-
tomných objed-
návky probíhala
mnohem lépe,
než se očekáva-
lo. V Gallery Sho-
es & Fashion to
bylo také jasně
vidět, že mnoho
značek a společ-
ností využilo krizi

k řešení dalších problémů a rozšíření jejich
sortimentu. Jedním z klíčových kritérií, která
přichází stále více a více do popředí je udrži-
telnost. V příštím roce se Gallery Fashion
& Shoes uskuteční 29.–31. ledna, showro-
om koncept 27.–31. ledna a Gallery Shoes
& Fashion 6.–8. března 2022.

rhm Praha – V prů-
běhu září došlo
k oznámení mnoha
nových kolaborací.
Módní svět zaujalo
spojení americké
značky Levi‘s, která
si pro svou spolu-
práci vybrala pre-
stižní módní školu

Central Saint Martins, která sídlí v Londý-
ně. Společně tak představili spolupráci,
při které vznikly celkem tři kolekce. Ty
jsou exkluzivně k dostání pouze v koncept
storu Levi’s Haus v londýnské čtvrti Soho.

V rámci iniciativy Levi’s by Levi’s, kdy dochází
k přetváření kousků z již existujících zásob,
představila americká módní značka spoluprá-
ci se třemi studenty britské módní školy Cen-
tral Saint Martins. Charlie Constantinou, Jun-
tae Kim a Pip Paz-Howlett vytvořili tři zcela od-

lišné limitované kolekce, které odrážejí jejich
vlastní estetiku. Charlie Constantinou před-
stavil kolekci, kde je ústředním motivem zip
a zapínání. Díky němu budou moci zákazníci
„sami“ pracovat se střihy a proměnit si oděvy
podle vlastní potřeby a vkusu. Denim byl pone-
chán v klasické tmavé i světlejší modré barvě
s využitím lehkého efektu seprání. 
U druhé kolekce čerpal Juntae Kim inspiraci
v barokním a rokokovém odívání, které se do
jednotlivých kousků promítá díky aplikaci vý-
razných zdobných prvků. Bílý a modrý denim
dekoruje zlatým prošíváním a květinovými vý-
šivkami. 
Třetí kolekce, na které pracoval Pip Paz-
Howlett, zaujme naopak divokou až psyche-
delickou barevností. Inspirací byla queer kul-
tura mládeže v 60. a 70. letech, na jejichž
základě mladý návrhář vytvořil vlastní, ener-
gicky barevný obraz. Ten pak za pomoci síto-
tisku přenášel jak na ikonické džíny 501, tak
na denimové bundy.

inzerce

Ing. Petr Bukovski 

OCENĚNÍ 
ZA ZÁSLUHY 

Praha – Za zásluhy v textilním průmyslu
získal medaili ministra průmyslu a obcho-
du Ing. Petr Bukovski, jednatel společ-
nosti CLINITEX s.r.o., výrobce zdravotnic-
kých a pracovních oděvů a zdravotnických
prostředků. Medaili udělil a předal vicepre-
miér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Karel Havlíček, na slavnostní akci dne 7. září
v budově Ministerstva průmyslu a obchodu
Na Františku v Praze, čtrnácti osobnostem
napříč sektory, a to za významný čin, zásluhy
nebo celoživotní práci.

Asociace ATOK 

ČLENEM
EURATEX
Praha – Asociace textilního-oděvního-kože-
dělného průmyslu (ATOK) se stala začát-
kem září členem Evropské textilní a oděv-
ní konfederace (EURATEX) se sídlem
v Bruselu. EURATEX zastupuje zájmy evrop-
ského textilního a oděvního průmyslu na úrov-
ni orgánů EU a jako hlas evropského průmys-
lu má za cíl vytvořit v Evropské unii příznivé
prostředí pro výrobu textilních a oděvních vý-
robků. EURATEX poskytuje orgánům EU přes-
né údaje a součinnost pro tvorbu politik, kte-
ré posilují evropský hospodářský růst a pod-
porují tvorbu pracovních míst.

Veletrh Gallery Shoes & Fashion

ATMOSFÉRA BYLA VYNIKAJÍCÍ

Central Saint Martins a Levi’s

TŘI SPOLEČNÉ KOLEKCE

Ing. Petr Bukovski (vlevo) s ministrem
Havlíčkem

rhm Praha – Český návrhář
Adam Kost vyhrál v září pre-
stižní ocenění LVMH Gradu-
ate Prize, které již osmým
rokem uděluje stejnojmenný
francouzský koncern LVMH. 

Výhra tohoto ocenění otevírá rodákovi z Pra-
hy dveře nejen do světa luxusní módy, ale ta-
ké možnost vytvořit z finanční výhry svou
vlastní módní kolekci.
Adam Kost absolvoval Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou, kde studoval pod vede-

ním návrhářky Liběny Rochové v ateliéru 
Designu oděvu a obuvi. Ve studiu pak dále
pokračoval na prestižní pařížské škole Insti-
tut Fran ais de la Mode. Na začátku své ka-
riéry na sebe stihl upozornit nejen prezenta-
cí své kolekce v rámci soutěže Van Graaf Ju-
nior Talent na Mercedes Benz Prague Fas-
hion weeku, ale také například výhrou
v soutěži Baťa Young Designers Challenge.

Do soutěže pořádanou koncernem Louis 
Vuitton Möet Hennessy se v roce 2021 při-
hlásilo téměř 2 000 návrhářů z více než sto
zemí. Adam Kost si spolu s prestiží odnáší
finanční výhru 10 000 eur, kterou může vy-
užít na tvorbu nové kolekce. Dále získává
roční stáž v módním domě Louis Vuitton,
kde bude součástí designérského týmu
v pánském oddělení.

Adam Kost 

ÚSPĚCH V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI

Foto: wwd.com

Foto: Igedo Company
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Technická univerzita v Liberci

OTEVÍRÁ DESIGN
TEXTILU A ODĚVU

Liberec – Studium designu, které prováže uměleckou kreativitu
s novými materiály a technologiemi, nikde v zemi nenajdete. Fa-
kulta textilní Technické univerzity v Liberci otevírá dvouleté nava-
zující magisterské studium design – textil, oděv, sklo, šperk.

„V koncepci našeho studia usilujeme
o propojení výtvarné stránky s progresiv-
ními technologiemi a moderními mate -
riály. Čerpat přitom můžeme ze skvělého
technického zázemí fakulty textilní i labo-
ratoří napříč Technickou univerzitou v Li-
berci,“ říká Svatoslav Krotký, vedoucí vý-
tvarník katedry designu a garant před-
mětů zaměřených na práci s textilem.
Takto koncipované studium je podle něj
v České republice unikátní. „Studenti bu-

dou u nás své vize skutečně realizovat, nejenom navrhovat v softwaru
nebo tisknout na 3D tiskárně. Musí si řemeslo také osahat,“ dodává
docent Krotký. Studenti se zaměří na jednu z oblastí tvorby: textil, oděv,
sklo, či šperk. Výuka bude probíhat ateliérovou formou, bude však mož-
né podívat se na obor svého zájmu i z úhlu jiného ateliéru. „Textil, oděv,
sklo a šperk mají k sobě velmi blízko, často se prolínají a doplňují. Tyto
vazby není možno násilně přetrhnout, nebudeme studenty ohýbat do
našich škatulek. I proto jsme do skladby studia zařadili jeden semestr,
během nějž budou studenti pracovat primárně v jiném ateliéru než
v tom, který si vybrali jako svůj kmenový. Pomůže jim to nahlédnout je-
jich téma z jiného úhlu,“ říká Ludmila Šikolová, garantka nového studia
design – textil, oděv, sklo, šperk. Katedra designu Fakulty textilní Tech-
nické univerzity v Liberci vznikla roku 1992. Od začátku své existence
nabízí bakalářské studium zaměřené na textilní a oděvní návrhářství,
v roce 2002 své portfolio rozšířila o výtvarné zaměření sklo a šperk.
Nové studium design – textil, oděv, sklo, šperk je první, které na dosa-
vadní bakalářské studium přímo navazuje.

Local Event

PÁRTY 
V LONG STORY SHORT

sf Olomouc – Letošní, již šestý, ročník společenské události, kde
jsou tradičně prezentovány novinky nejen ze světa módy, módních
doplňků jako jsou šperky, hodinky, aj., ale i novinky ze světa krásy,
kosmetiky a gastronomie se poprvé uskutečnil v historických pro-
storách Olomouce nedaleko centra města, a to před koncem září. 

Long Story Short je netradiční hostel,
jehož součástí nejsou pouze pokoje, ale
nabízí i prostory restaurace, konferenč-
ní prostory a venkovní prostory. Právě
tam se konal letošní Local Event. Bě-
hem večera se v rámci módní přehlídky
představil obchod s dámským obleče-
ním vhodným na hory Skimax, obchod
Milly, jenž nabízí pohodlnou městskou
módu pro ženy. Následovala módní pře-
hlídka salonu Topdress, v jehož sorti-
mentu jsou velmi výrazné společenské
šaty, podtrhující postavu své nositelky.

Hřebem večera byla velmi zdařilá módní přehlídka módní návrhářky
Sandry Švédové. Ta využila jako hudební doprovod pro představení
svých modelů cimbálovou muziku. Mezi modely Švédové byly k vidění
hedvábné šaty v tlumených barvách, mezi nimiž byla i černá, dále pak
nejrůznější delší vesty, aj. Modelům nechyběla lehkost, vzdušnost, ale
také umně zapracované podtrhnutí ženskosti.
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inzerce

Již na jaře roku 2022 představí společnost
H&M kolekci, která vznikla ve spolupráci s jed-
nou z nejvýraznějších osob světové módy Iris
Apfel. Kolekce vzdává poctu jedinečnému sty-
lu Iris, a proto se v ní představí odvážné a kre-

ativní módní kousky. Sortiment by měl být vel-
mi obsáhlý a určený pro každého. Jak nastínil
módní řetězec, kolekci by měly dominovat ba-
revné komplety, obleky s květinovým vzorem
a šaty s barevnými motivy a bohatým dekoro-
váním. Vzhledem k Irisině oblibě masivních
a nápadných šperků bude součástí kolekce řa-
da doplňků, které vedle své robustnosti za-
ujmou inspirací v přírodních motivech.
Spolupráce je s nadšením hodnocena z obou
stran, zatímco Iris imponuje průkopnictví
švédského řetězce, společnost H&M naopak

obdivuje, jak osobitá a inspirativní new yorská
ikona je. Podle kreativní poradkyně Ann-Sofie
Johansson má Iris „...okázalý, eklektický a ne-
stárnoucí styl. Ukazuje, že je móda způsob,
jak vyjádřit sebe a zároveň bavit. Je skuteč-
ným inspirátorem.“ Všechny materiály, které
budou v rámci kolekce použity jsou recyklo-
vané či udržitelné a podporují myšlenku cir-
kulární ekonomiky. Společnost H&M tak na-
vazuje na tendence, kterými se v posledních
letech ubírá. Kolekce bude k dostání ve vy-
braných prodejnách a online.

sf Nový Jičín – Módní přehlídka, která se
uskutečnila 9. září v Novém Jičíně v hotelu
Praha, je důkazem, že i v malých městech
se mohou konat příjemné módní večery. 

Během módního večera představila sorti-
ment ze své nové kolekce pro období pod-
zim/zima 2021/22 značka Calzanatta.
V nabídce aktuálně má zemité tóny, jako
hnědou a podzimní červenou, ale i zimní od-
stíny červené barvy, a to jak na sukních nej-
různějších délek, tak i kalhotách. Vybrat si
lze jak z koženkových kalhot, tak i tepláko-
vých kalhot, aj. Pod značkou Martha byla
k vidění autorská kolekce dámských variabil-

ních oděvů z pohodlného materiálu, samo-
zřejmostí jsou u modelů jejich kreativní stři-
hy, díky kterým z jednoho modelu lze vytvořit
více typů oděvu, například z vesty sukni
apod. Původně byly oděvy této značky určeny
pro orientální tanec.
Svou nabídku sortimentu pro podzim/zimu
2021/22 představil také obchod Glamour
italská móda Ostrava, jenž nabízí elegantní
dámské modely vhodné na denní nošení, ale
i modely určené do společnosti. Oko diváků
přehlídky potěšily mimo jiné barevné overaly
a plizované sukně. 
Na módním večeru nechyběl Svatební salon
Juliana z Kroměříže, jenž nabízí velmi výraz-

né až extravagantní společenské dámské ša-
ty, ale také svatební šaty, jež pro potřeby
přehlídky byly doladěny květinami a květinový-
mi dekoracemi.

Praha – Aliance asociací z oborů oděv,
obuv a módních doplňků zve všechny firmy,
které mají výrobní zázemí v ČR k účasti na
první Národní výstavě Česká móda 2022,
která se koná ve dnech 21.–24. dubna
v Kongresovém centru Praha.

První den výstavy je dnem pro odbornou ve-
řejnost, včetně incomingové mise nákupčích
z Evropy, v ostatních dnech bude otevřeno

pro veřejnost, včetně prodeje a doprovodné-
ho programu.
Podmínky účasti: Přihlášku může podat fir-
ma nebo OSVČ se sídlem v ČR, podmínkou
je výrobní zázemí v ČR ve stanovených obo-
rech. Vítáni jsou módní návrháři a tvůrci. Sa-
mostatná sekce bude vyhrazena uměleckým
a odborným školám.
Co nabízíme: Prodejní a prezentační stánky
za mimořádně výhodné ceny (60 % běžných

cen). Prezentaci firmy nákupčím zahraničních
firem. Možnost předvádění výrobních technik
pro návštěvníky. Prostor pro prezentaci firem
(např. módní přehlídky). Propagaci výstavy ve
spolupráci s hlavními partnery a asociacemi.
Předběžné přihlášky zašlete Svazu výrobců
skla a bižuterie, Ing. Milan Kohout, e-mail: ko-
hout@jbxpromo.cz. Pořadatelé vám zašlou
nabídku stánku a další podrobnosti. Termín
předběžných přihlášek je 31.října 2021.

H&M

POCTA IRIS APFEL

Národní výstava 

ČESKÁ MÓDA 2022

Studio 365

PŘEHLÍDKY I V MALÝCH MĚSTECH

rhm Praha – Při příležitosti oslavy 100. narozenin americké módní ikony Iris Apfel předsta-
vil švédský módní řetězec plánovanou společnou kolekci pro rok 2022. Ta by měla vycházet
z jedinečného módního stylu new yorské rodačky a vedle hravých a výrazných oděvů by mě-
la zahrnovat také širokou řadu módních doplňků. Právě výrazné náramky, brýle a náhrdelní-
ky jsou jedním ze signifikantních prvků Irisina stylu.
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Trendy dámské módy pro zimu 2021/2022

KOLEKCE OVLIVNĚNÉ
SPORTOVNÍ
I SPOLEČENSKOU MÓDOU

DARK DENIM 

Zimní kolekce ovládne denim, av-
šak oproti retro světlému prove-
dení se sepraným efektem se
prosazuje jeho tmavá, elegant-
nější varianta. Ta upoutá pozor-
nost zejména svou jednoduchos-
tí, kdy je veškerá pozornost upře-
ná na barevnou čistotu. Designé-
ři také ustupují od výraznějšího
dekorování a aplikace nápadné
kovové galanterie. S tmavým de-
nimem se navrací jistá dávka
ušlechtilosti, návrháři upouštějí
od nezačištěných, roztřepených
okrajů i roztrhaných efektů.

Rabe

rhm Praha – V nadcházející zimní sezoně
se v dámských módních kolekcích mísí
mnoho různých stylů a tendencí. Návrháři
eklekticky spojují různé prvky tak, aby vy-
hověli požadavkům zákaznic a připravili pro
ně univerzální šatník. Potřeba komfortu je
splněna využitím sportovnějších střihů, kte-
ré však díky vhodné práci s proporcemi si-
luety a volbě elegantních, kvalitních materi-
álů působí velmi propracovaně a luxusně.

Z kolekcí je patrný jistý nádech elegance
a uhlazenosti. Čisté siluety a formy nechávají

vyniknout kvalitní zpracování a ušlechtilé
materiály. Z lockdownových měsíců si

však zákaznice odnáší především po-
třebu dostatečného komfortu. Ná-
vrháři tyto dva aspekty spojili
a v zimních kolekcích představují
modely, které jsou lichotivé silue-
tě a pohodlně nositelné v průbě-

hu celého dne. Z hlediska designu hraje důle-
žitou roli kombinace různě strukturovaných
materiálů, které na outfitu pomáhají vytvořit
potřebnou plasticitu a zvýrazňují proporce po-
stavy. V kolekcích je populární kombinace
matných a lesklých povrchů, jako je například
hrubší vlněná pletenina se saténem či měkký
žerzej s hladkou usní. Tyto propojení působí
velmi efektně, avšak nenuceně. 
Barevná paleta je vzhledem k zimním měsí-
cům nekonvenční, prosazují se svěží hravé tó-
ny. Na jedné straně vidíme pastelové barvy ja-
ko levandulovou či bledě růžovou, na straně
druhé stojí zářivě červené a jasně žluté tóny.
Protipólem je dramatická tmavší paleta s jem-
nými metalickými odlesky. Trendy je tlumená
indigo modrá, nefritová zelená i nadčasová
černá. Návrháři v kolekcích s oblibou používají
třpytivé látky, které však neaplikují prvoplánově
na „party“ kousky, ale naopak je propojují s více
elegantními a sofistikovanými střihy. Patrná je
například inspirace v módě 70. a 80. let.

Liverpool Lo

Rosner

8

Zabaione
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Céline

STUNNING PLISÉ

V zimní sezoně budou oblíbené
nápadné struktury, hlavně pak pli-
sování. Návrháři ho aplikují nejen
na jemnější látky, jako je satén či
šifon, ale také na materiály s vyš-
ší gramáží, například useň či hut-

nější vlněné tkaniny. V kolekcích
se objevuje plisé ve vertikálním

i paprskovitém provedení. Trendy
budou půlkolové plisované sukně,
které nejčastěji vidíme v midi dél-
ce. Více sofistikovanou variantu

představují například košilové šaty
v celoplošném plisé provedení.

Barbara Lebek

Yas Alexandre Vauthier

BLING BLING
FABRICS

Výraznou roli sehrají látky s meta-
lickým dekorem či jemným třpy-
tem. Oblíbená je aplikace pajetek,
které se objevují jak solitérně, tak
celoplošně. Populární je také žer-
zej s metalickými přízemi či brokát
s abstraktním vzorováním. Látky
jsou aplikovány především na ele-
gantní kousky, jako jsou šaty či to-
py. Aby se designéři vyvarovali
přezdobenosti, kombinují jednotli-
vé kousky s více matnými texti -
liemi, jako je např. vlněný gabar-
dén nebo jemný, bavlněný úplet.

LeComte Sacai Basler

9

Lorena Antoniazzi

SKI FASHION IN THE CITY

Do klasického městského stylu se promítá sportovní zimní
móda určená na horské sjezdovky. Návrháři přejímají hlavní

funkční prvky, které přetvářejí tak, aby splňovaly kritéria celoden-
ního pohybu ve městě. Pozornost nejvíce zaujmou maxi prošíva-

né péřové bundy a vesty, které jsou mnohdy zkompletované spo-
lu s nohavicemi stejné barvy. Právě barvy jsou jedním z nejdůle-

žitějších faktorů, trendy jsou světlejší odstíny modré a hnědé,
ale také výraznější tyrkysové či červené provedení.

Foto: archiv firem

AkrisAlife & Kickin
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Pánské trendy pro zimu 2021/2022

EXPERIMENTY
A EXTRAVAGANCE

Neil Barrett Deveaux

ANORAK KIND OF JACKET

Návrháři do svých kolekcí často zakomponovávají lehké větrové
bundy neboli anoraky. Zachovávají však pouze její střihové rysy, ja-
ko jsou kapsy a zip sahající doprostřed hrudníku. Anoraky však zí-
skávají zcela novou, více trendy podobu. Patrný je především vliv
streetwearu a módy 90.let, který se odráží v oversized velikos-
tech či ve zvolených materiálech. Objevují se také více extrava-
gantní, vlněné či kožené provedení.

10

Stejně jako je tomu u dámských kolekcí, tak
i u těch pánských si můžeme povšimnout vý-
raznější barevné palety, ve které vynikají růz-
né odstíny fialové, oranžové a červené. Po-
zornost zaujme také žlutá, která přechází od
světlé banánové, přes hravou kanárkovou až
k syté hořčicové. Barvy jsou vzájemně pro-
pojeny především na velkých plochách, kde
nejlépe vyniknou. Z hlediska materiálů bude
módní useň bez výraznější lícové kresby, fle-
ece či více technické materiály, jako napří-
klad nylon.
Barva není jediný element, který upoutá po-
zornost. Povšimnout si můžeme výrazného
vrstvení různých délek, což působí nesmírně
vzdušně a dynamicky. Návrháři za tímto úče-
lem přetvářejí například klasické košile, které
se nově objevují v délkách po kolena. Promě-

nou prochází také obleky, které jsou inspiro-
vány streetwearovou módou 90. let. Ele-
gantní saka jsou doplněna o drobné detaily
v podobě zipů či kapes. V některých přípa-
dech jsou zcela nahrazena sportovnějšími
košilovými střihy nebo přetvořeny podle deni-
mových bund.
V zimních kolekcích bude velmi patrná inspi-
race sportovní módou. Návrháři přepraco-
vávají typické volnočasové střihy do více uhla-
zených kousků a vytvářejí z nich základy
městského šatníku. Nápadný je vliv lyžařské-
ho a běžkařského oblečení, spolu s kterým
se do módy dostávají prošívané „puffer“ bun-
dy s kapucí. Také nohavice se stávají více
komfortní, rozšiřují se a získávají další funkč-
ních prvků, jako jsou například velké kapsy
umístěny po stranách stehen.

rhm Praha – Střihové experimenty a extravagance jsou pojmy, které nejlépe vystihují 
aktuální zimní pánské kolekce. Designéři představují kousky, které jsou transformovány
z klasických oděvních střihů. Pohrávají si nejen s délkami, ale také s objemy. Vše je pod -
trženo hravou barevnou paletou. Cílem je splnit přísné požadavky zákazníků, kteří se touží
odlišit a chtějí vyniknout i v chladných, šedých měsících. 

Arnar

Dior

Isabel
Marant
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Foto: archiv firem

LEATHER MANIA

Kožené kousky jsou evergreenem, který bude v této zimní sezoně
stále více nabírat na své popularitě. Nadcházející kolekce před-

staví celou škálu kožených oděvů, vedle klasických křiváků a bund
se objevují také více extravagantní kousky, jako jsou dlouhé kabáty
připomínající film Matrix. Vedle tradiční černé a hnědé barevnosti

se prosazují také svěžejší pastelové tóny či metalické povrchové
úpravy. Designéři jednotlivé kousky dekorují například prošíváním,

popřípadě zakončují okraje jemným zoubkováním.

Berluti

Tom Ford

Goosecraft Salvatore Ferragamo

Xsensible Blend He

RED IS A WINTER MUST HAVE

Červená bude jednou z nejvíce dominantních barev zimní sezony.
V kolekcích se objevuje v jasné, netónované podobě. Návrháři
se snaží docílit co největšího efektu, a tak červené textilie apliku-
jí zejména na velké objemy a plochy. Trendy budou oversized
prošívané bundy, hutné svetry i celo červené outfity. Aby červe-
ná vynikla co nejvíce, ostatní kousky jsou ponechány v neutrální
bílé či černé barvě.

Tods

Hugo
Boss

Kiton

Hajo
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rhm Praha – Zimní měsíce s sebou přinášejí výrazné pro-
světlení barevné palety. Kolekce na první pohled zaujmou
převahou bílé, světle šedé a béžové obuvi, která je mnohdy
laděna tón v tónu se zbytkem outfitu. Výrazná je také práce
se střihy, kdy si můžeme povšimnou hravého propojování
kontrastních siluet a detailů v rámci jedné obuvi. Návrháři
tak představují modely, které jsou univerzální a nadčasové.

Trendy obuvi pro zimu 2021/2022

DESIGN RUKU V RUCE
S KOMFORTEM

DÁMSKÁ OBUV
Designéři obuv komponují tak, aby zákaznice nemusely v zimních měsících dělat kompromis mezi trendy a praktičností. Většina modelů je
opatřena hrubou podešví či vysokou platformou, které lépe izoluje chlad. Ty jsou dále kombinovány jak s elegantními, tak s více ležérními či
sportovními svršky. Na jednotlivé modely jsou aplikovány měkké hřejivé textilie, např. beránčí vlna. Sneakery jsou uzpůsobeny na chladnější
měsíce zejména díky materiálům. Návrháři vyměnili jemné síťované textilie za hladkou či velurovou useň. Pracují také s funkčními, například
voděodolnými tkaninami. Z hlediska barevnosti dominuje jednoduchá přírodní paleta v čele s krémovými, béžovými a hnědými tóny v kombina-
ci s neutrální bílou či černou. Návrháři v zimní sezoně ustupují od jasných barev, nápadných povrchových úprav i výraznějších dekorů.

IN COLOUR 
OF WERTHER’S ORIGINALS

Velmi oblíbeným odstínem zimní sezony bude karamelově hně-
dá. Designéři ji aplikují jak na holeňovou obuv, tak na elegantní
polobotky či lodičky. Jemné hnědé nuance jsou kombinovány
mezi sebou tak, aby vynikla střihová řešení. Tento efekt je umoc-
něn také díky kombinaci různě strukturovaných textilních mate -
riálů i usní. Nejoblíbenější spojení je s velurovou usní, popřípadě
se strukturovanou hovězinou s přirozenou lícovou kresbou.

Cashott

Gabor

Nubikk

Marc
O’Polo

WHITE IS THE NEW BLACK

Jedním s nejnápadnějších obuvnických trendů je bílá. Ta se pře-
souvá z ležérních sneakerů na elegantní mokasíny a masivní
kotníčkovou a holeňovou obuv. Návrháři upouští od střihových
experimentů a jednotlivé modely tak mnohdy působí až puristic-
ky. Oblíbený je kontrast, kdy návrháři podtrhují bílou barvu díky
použití masivních, černých podešví či elastických vsadek.

Högl

Floris 
van Bommel Högl

Gabor

Camel Active
Tamaris
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Návrháři často experimentují se střihy tak, že je mezi sebou navzájem kombinují. V mnoha kolekcích se setkáváme s hybridním propojením
kotníkové či holeňové obuvi s mokasínovým střihem, díky čemuž vznikají více ležérní modely. Povšimnou si můžeme také transformace treko-
vé a outdoorové obuvi do více městské podoby. Stejně jako je tomu v dámských kolekcích, tak i v těch pánských převládá základní, neutrální
barevnost v podobě černé či bílé. Nechybí tlumené přírodní odstíny zelené či hnědé, které jsou často sladěny tón v tónu. Návrháři dekorují
jednotlivé modely za pomoci zoubkování a perforace podél okrajů jednotlivých střihových dílů. Důležitou roli hrají luxusně působící kovové
komponenty.

PÁNSKÁ OBUV

COMBAT BOOTS

Pozornost v zimních kolekcích dostávají masivně vyhlížející silue-
ty bot nápadně připomínající vojenskou obuv. Střihy sahající těs-
ně nad kotník jsou opatřeny výraznými kovovými komponenty, ja-
ko jsou průchodky, háčky či přepásání kotníků sponou. Modely
jsou zhotoveny zejména z černé či antracitově šedé hladké us-
ně s minimální kresbou. Extravagantněji působí obuv ve svět-
lých, pískových tónech. Důležitou součástí je také členitá, výraz-
ně tvarovaná podešev, která je barevně laděná se svrškem obu-
vi. Je zároveň praktickým prvkem pro nestabilní zimní povrch.

LIGHT EARTHY TONES

Decentní světlé barvy se dostávají do popředí. Populární budou
především jemnější tóny zemitých barev. Ze zelené palety budou
trendy odstíny khaki a xanadu. Z béžových a hnědých tónů se
prosazují zejména chladnější odstíny pískové, ecru či taupe. Vý-
znamné zastoupení bude mít také šedá, která se v kolekcích
uplatňuje nejen ve světlém, ale také v tmavém provedení. Zemi-
té tóny se prosazují napříč kolekcemi i střihy. Nechybí uvolněněj-
ší sneakery, které díky výraznému členění kombinují více odstínů
najednou. Mezi elegantnější varianty patří chelsea boots či obuv
ve stylu chukka, která je zhotovena v jednobarevném provedení.

Floris 
van Bommel

Deichmann
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s.Oliver
Camel Active

Original
Haferl

s.Oliver

Guess

Michel Calzados

Högl

Tamaris

s.Oliver

Tamaris

Unisa
Bogner

Toms

Woden

STANDOUT
SNEAKERS

Tenisky už nejsou jen neutrální obuví
s jednoduchým designem. V nejnověj-
ších kolekcích zaujmou modely, které
jsou barevně, tvarově i střihově velmi
nápadné. Návrháři aplikují na jednotli-
vé střihové díly usně i textilie v nejrůz-
nějších odstínech. Díky tomu může vy-
niknout sofistikovanost střihů, která je
důležitou součástí designu.

FLUFFY SHOES

Měkké textury nalézají své uplatnění
nejen v kolekcích s koženou galanterii,
ale také v těch obuvnických. Oblíbená
je kombinace hladké či velurové usně
s beránčí vlnou, plyšem i dalšími ma-
teriály s delším vlasem. Cílem je vytvo-
řit efekt komfortu a jakési útulnosti.
V rámci jednotlivých modelů jsou měk-
ké textury nejčastěji aplikovány na
nárt a jazyk obuvi, nebo se nápadně
odhaluje v oblasti kotníku a šněrování.

JOCKEY AND
COWBOY BOOTS

Již druhou zimní sezonu sílí trend tzv.
cowboy boots. Návrháři na nich uplat-
ňují výrazné aplikace v podobě nýtů či
třásní. Netradiční střihové řešení vy-
tváří např. motivy zvířat či ostře řeza-
né tvary připomínající plameny. Letos
budou trendy také kozačky připomína-
jící jezdeckou obuv. U těch naopak
převládá střihová čistota a absence
ozdobných prvků. Z barev je nejvíce
módní neutrální černá a hnědá.
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Yas Jenny Packham

HEAD TO TOE APLICATIONS

Návrháři podporují touhu zákaznic, které chtějí co nejvíce zazářit.
Koktejlové šaty i večerní róby jsou opatřeny výraznými dekoracemi po
celé své ploše. Klasičtější variantou je využití jednobarevných pajetek,
které působí uceleným, avšak dostatečně hravým dojmem. Více ex-
travagantní je našívání drobných kamínků a korálků, které jsou umís-
těny buď zcela abstraktně anebo jsou formovány tak, aby na šatech

vznikaly obrazce. Z hlediska střihového řešení jsou střihy konstruová-
ny tak, aby podtrhly zvolené dekorace.

rhm Praha – Po téměř dvou sezonách, kdy byly zrušeny plesy a další večerní společen-
ské akce, je z nejnovějších kolekcí patrné, že se zákazníci touží obléct co možná nejex-
kluzivněji. Kolekce upoutávají pozornost nejen volbou výrazných dekorů a nápadných 
doplňků, ale také díky práci s oděvními střihy, která je nekonvenční a neokoukaná. 
Oslní také barevná paleta, která je vedle klasických tmavých tónů plná optimistických
a hravých barev.

Modely jsou často velmi okázalé a hýří jas-
nými barvami. Siluety jsou velmi ženské,

silně zaměřené na zvýraznění pasu. To-
ho návrháři docílili nejen díky propra-
covaným střihům, ale také za pomoci

opasků či vázání stuh do mašlí.
Ačkoliv se v mnoha kolek-

cích setkáváme s výrazný-
mi průstřihy a aplikací
transparentních materi-
álů, modely působí stá-
le decentním, něžným
dojmem. Zaujmou ta-
ké voluminózní střiho-
vá řešení, která se
promítají nejen na
dlouhých sukních, ale

také například na výrazných, balonových
rukávech.
Můžeme si povšimnout popularity třpyti-
vých přízí a lesklých povrchových úprav. Vel-
mi oblíbené je lamé ve stříbrných a tyrkyso-
vých tónech, taftové hedvábí či barevné sa-
tény. Designéři s oblibou kombinují outfity
s výraznými doplňky z usně s metalickým
povrchem.
Kolekce jsou pestré především z hlediska de-
korování jednotlivých modelů, které se velmi
často nachází na celé ploše. Vedle aplikace
klasických pajetek, kamínků a korálků, si ná-
vrháři oblíbili našívání blyštivých nášivek či
barevného peří. Umírněnější variantou pak
je doplnění minimalistických modelů výra-
znou kovovou broží.
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Oscar de la Renta

Trendy společenské módy pro podzim a zimu 2021/2022

LUXUS S VÝRAZNÝMI
STRUKTURAMI A DEKOREM
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Badgley Mischka

Roy Robson

Zuhair Murad Naeem Khan

Andrew Gn

Alexander McQueen

PÁNSKÁ SPOLEČENSKÁ MÓDA

Společenská móda pro muže bude v nadcházející sezoně více uvol-
něná a mladistvá. V kolekcích jsou zachovány klasické obleky v tma-
vě modrých, šedých a černých tónech. U těch však hraje podstat-

nou roli styling. Návrháři často doplňují obleky ladící vestou, která je
zhotovena buď ze stejného materiálu, popřípadě opatřena vzorová-

ním, které barevně ladí s nohavicemi a sakem. Protipólem ke klasic-
ké společenské módě jsou výrazné, vzorované či lesklé materiály, ze
kterých jsou zhotoveny saka či rovnou celé obleky. Setkat se může-

me také s aplikací třpytivých nášivek a využitým výraznějších knoflíků.

SHADES OF BURGUNDY 
& RUBY

Mezi oblíbené barvy celovečerních oděvu a šatů se probojovaly od-
stíny bordové a rubínové. Ty se napříč kolekcemi objevují jak na

jednodušších koktejlových šatech, tak na sofistikovaných kalhoto-
vých kostýmech a na luxusních večerních róbách. Designéři se

snaží podpořit barevnost také volbou dekorací, společenské oděvy
tak doplňují bordovými aplikace mi v podobě kamínků, pajetek či fli-
trů, aby vše ladilo tón v tónu. Nápadná je také hra s různě trans-

parentními materiály, díky kterým dokážou návrháři netradičně
gradovat barevnost.
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EVENING PLISÉ

Dochází k prolínání společenských
kolekcí s běžnými módními trendy.
Stejně jako u klasické denní módy,
tak u té večerní je velkým tren-
dem efekt plisé. Velké plochy šatů
a sukní dávají dostatečný prostor,
aby drobné skládání vyniklo. Pro
splývavé a tělo obepínající modely
je zvoleno vertikální plisé. Na širo-
kých, vzdušných róbách naopak
vynikne paprskovité plisé, které
opticky zvětšuje objem. Efekt sklá-
dání je umocněn tím, že je pliso-
vaná látka dodatečně zřasena.

Reem Acra

Brioni

Tom Ford

Foto: archiv firem

Carl
Gross 
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Trendy svatební módy pro rok 2022

KLASICKÉ MODELY
V MODERNÍM POJETÍ

Elie Saab

Maggie Sottero

FULL BODY
GOWN

Šaty s dlouhými rukávy až k zá-
pěstí, sukně s vlečkou a výstřih
končící těsně u krku nejenže op-
ticky prodlužují postavu, ale také
působí nesmírně moderně a so-
fistikovaně. Návrháři nechávají
šaty ve zcela minimalistické po-
době bez jakéhokoliv dekorování
či aplikace krajky. V některých ko-
lekcích se naopak setkáme se
svatební róbou, která je zcela po-
kryta výraznými dekoracemi v po-
době kamínků tak, aby ze svateb-
ních šatů zároveň vznikl šperk.
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Požadavkem nevěst je zachovat svůj vlastní styl také během
svatebního dne. Z toho důvodu se v kolekcích objevují nové,
netradiční střihy, které si však zachovávají dostatečnou ele-
ganci, která je hodna typu události. Slušivé dvoudílné kom-
plety se objevují buď ve formě klasických kalhotových kos-
týmů nebo jako sety cropped topů a sukní různých délek.
Volba dekorativních prvků v tomto případě odpovídá mini-
malismu zvolených střihů. Nejčastěji vidíme jednoduché
vázanky a mašle, drobné volány a jemné krajky.
Obecně je však v kolekcích volba dekorací velmi extra-
vagantní. Modely jsou vedle klasických květinových ap-

likací či kamínků doplněny například nápadným bílým
peřím či maxi volány a výrazným celoplošným řa-

sením. Netradiční je také barevnost, bílé tyly
a šifony jsou doplněny pestrobarevnými kraj-
kami a hravými květinovými vzory. Oblíbené
jsou také modely v něžných, pastelových
tónech.

rhm Praha – Svatební móda je čím dál tím více provázána s nejnovějšími trendy a předsta-
vuje tak velmi svěží a moderně laděné modely. V kolekcích na příští rok najdou budoucí ne-
věsty vedle klasických dlouhých rób také hravější minišaty či sofistikované komplety a kal-
hotové kostýmy. Prosazují se také jemné pastelové barvy, které jsou příjemným protipó-
lem vůči nadvládě bílé, kterou známe z poslední sezony.

DRAMATIC V NECKLINE

Ve svatebních kolekcích mnoha světových módních
značek zaujmou modely s velmi hlubokým výstři-
hem V. Prvoplánová vyzývavost však ustupuje do
pozadí před elegancí a rafinovaností. Šaty jsou
navrženy tak, aby budoucí nevěsty i nadále zůstá-
valy jemné a decentní a zároveň aby šaty neod-

halovaly až příliš mnoho. Ve většině případech jsou
modely dále doplněny delšími rukávy či kabátkem a ta-

ké dlouhou sukní bez rozparku. V některých případech je
do výstřihu přidán jemný tyl v tělové barvě.

Naeem Khan

Dana Harel Designs

Wilvorst Green Wedding
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BRIDGERTON BRIDES

Designéři se ve svatebních kolekcích inspirovali seriálem Bridger-
ton, který se věnuje životu britské smetánky na začátku 19. století.
Kolekce představují velmi decentní svatební šaty, u kterých je patr-
ná střídmá volba dekorativních prvků i absence těžších materiálů.

V kolekcích se často objevují polo transparentní korzety, které jsou
jemně konturovány proužky látky tak, aby vynikla samotná konstruk-
ce. Trendy je vrstvení více sukní z šifonů či jemného tylu. Z hlediska

dekorací volí návrháři jemné květinové aplikace, korálky a drobné ka-
nýrky. Šaty jsou často opatřeny decentními stuhami, které jsou za-
vázány na mašli. Velmi něžně působí také transparentní tylová ra-

mínka, která jemně spadají z ramenou dolů na paže.

Markarian

Calla Blanche Alexandra Grecco

La Perle

FRILLS & RUFFLES

Volány a řasení neodmyslitelně patří ke společenské a svatební mó-
dě. Tento rok však bude platit – čím větší efekt, tím lepší. Volány jsou
aplikovány nejen na spodní okraj minišatům, ale také slouží k dekoro-
vání lemů na rukávech. Můžeme se setkat také s volány na kabá-
tech, které jsou sladěny spolu se svatebními šaty. S efektem řasení
se setkáme zejména na dlouhých kolových sukních, kde pomáhá zvět-
šit objem celých šatů. Velmi efektně působí zřasené pásky, které po-
krývají celý povrch rukávů či sukně a vytváří tak netradiční dekorativní
prvek připomínající květinové 3D aplikace.
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Foto: archiv firem

PÁNSKÁ SVATEBNÍ MÓDA

Kolekce s pánskou svatební módu prozáří barvy a vzory. Designéři se
odklání od klasické černé, antracitově šedé či námořnické modré

a dávají prostor hravějším modelům. Pozornost upoutají přede-
vším netradiční barvy v podobě starorůžové, olivově zelené
či nebesky modré. Nekonvenčně působí také vzory, které
jsou často aplikovány na vesty, které jsou součástí třídíl-

ného setu. Setkáváme i s extravagantnější variantou,
kdy je vzorované samotné sako. Vedle barev jsou

důležité také drobnější detaily na střizích. Ná-
vrháři transformují tradiční kousky podle
posledních módních trendů a do kolekcí
začleňují například saka bez klop

či výrazné doplňky.

Tziacco

Atelier TorinoPrestige

Wilvorst
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Praha – Je vám vaše dcera nebo maminka nejlepší kamarádkou? Ukažte to módou! Trend twinningu, 
tedy sladěného oblečení matek a dcer je v kurzu. S maminkou a dcerkou se ráda sladí i herečka Lucie
Benešová, která si vztahy mezi „holkami“ ve své rodině nemůže vynachválit. 

Víte, co je to twinning? Tento módní trend je v posledních letech hitem internetu. Jeho název pochází z an-
glického slova „twin“ neboli dvojče a jde jednoduše o dokonalé sladění outfitů. Populární je zejména

u maminek s malými dcerkami, často jej ale uplatňují například i dvojice kamarádek. Vhodně zvo-
lené vyladěné oblečení, které sluší jak mamince, tak dceři, působí svěže, zábavně a pod-

trhuje krásný vztah mámy a dcery. A jelikož trend twinningu roste, rozhodně
se jej nemusíte bát ani v případě, že vaše dcerka je už spíše mladá dáma

nebo když jste v roli dcery vy sama!
Pro „generační“ ladění se hodí hlavně nadčasová móda, která mla-
dým slečnám zbytečně nepřidá roky a nepůsobí na nich usedle,
a naopak na maminkách nevypadá nepatřičně. „Pokud s dcerou
nemáte příliš podobný vkus, a přesto si chcete užít legraci a sladit
se, mnohdy stačí jen zvolit stejné barvy a vzory, podobné materi-
ály nebo sáhnout po stejném doplňku. Chce-li třeba dcerka ‚vy-
nést‘ džíny a obyčejné bílé tričko, může se maminka sladit do bí-
lých šatů, které doplní džínovou bundou,“ dává tip Jana Vytisková,
brand manažerka zásilkového obchodu a e-shopu Blancheporte,
jenž se zaměřuje na dostupnou francouzskou módu, kterou nabízí

v široké škále velikostí, takže si vybere celá rodina. 
S dcerou Larou nebo maminkou Jiřinou se ráda ladí i oblíbená he-

rečka Lucie Benešová. „S maminkou máme velmi podobný vkus. Líbí
se nám nadčasová móda, která je šik a podtrhuje ženskost. Miluje-
me šaty a rády se sladíme. A jsem ráda, že i dcerka se mnou často

‚drží basu‘ a nebrání se třeba mému oblíbenému romantickému či bo-
ho stylu,“ prozrazuje herečka. 

Sama má se svou maminkou opravdu krásný a pevný vztah a každou
chvíli s ní něco podniká. „Máma je moje nejlepší kamarádka. Pokaždé,

když jsme spolu, je to o velké pohodičce a legraci. Ženskou energii mám
moc ráda. Jak my s mamkou říkáme: Matka s dcerou i čerta sperou,“ říká

Lucie Benešová, která se snaží být skvělou kamarádkou i svým dcerám. Hod-
ně času teď tráví hlavně s nejmladší Larou. A svou maminku přibírá do party.

„Nedávno jsme si všechny tři společně udělaly dámskou jízdu vlakem k moři do
Itálie a moc jsme si to užily,“ prozradila Benešová.

Herečka Lucie Benešová

ZKUSÍTE I VY 
TRENDY TWINNING?

Foto: blancheporte.cz
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Pistoia – Jelikož v loňském roce byl z dů-
vodu kovidu zákaz cestovat do Itálie, kte-
rá je spolu s Francií a Anglií centrem ev-
ropské módy, o to více jsme byli zvědaví
na návštěvu této země letos. Těšili jsme
se na návštěvu obchodů, tradiční setkání
s podnikateli i návštěvu pouličních trhů. 

Hned na začátku jsme však zjistili, že letos je
vše trochu jiné. Vždy poklidné přejetí Rakou-
sko-italských hranic se letos změnilo v dlouhé
čekání na kontrolu dokladů. Bez problémů
jsme ale přijeli do hotelu, který se nacházel
kousek za historickým městem Pistoia. To je
stotisícové italské město v oblasti Toskánska,
vynikající historickými památkami a vinař-
stvím. V hotelu, který byl však zcela bez hos-
tů, nás čekal Andrea – mladý recepční s na-
sazeným respirátorem. Jindy milé úsměvy,
nyní strohé vyzvání, ať předložíme covid-pas
s potvrzením o očkování, prodělané nemoci
anebo kovid testem. Při rozhovoru si neustá-
le od nás udržoval dvoumetrovou vzdálenost. 
Po pár minutách přece jenom ledy povolily.
A Andrea začal vyprávět... O strýci, který lo-
ni zemřel na kovid, o jeho sestřenici, která
rovněž zemřela, o katastrofálních tržbách
hotelu, který řídí a o tom, že nikdo neví, kdy
to celé skončí. Docela síla hned na začátku
naší cesty.

Trhy bez jiskry
Podobná slova volili rovněž obchodníci, s kte-
rými jsme se v Toskánsku setkali. Ačkoliv jim
vláda docela slušně finančně pomohla, přes-
to hodnotili „dobu kovidovou“ jako největší po-
hromu po druhé světové válce. Také sobotní
trhy v Pistoii, které jsme navštívili, byly... no,
jiné. Chyběli vyvolávači, kteří jindy zvou do
svých stánků, absentovali pouliční muzikanti,
zcela se vytratila italská bezstarostná dobrá
nálada, která jinak trhy doprovází. Zákazníků
bylo celkem dost, většina se však schovávala
za respirátory, navíc se nechtěli bavit s námi
cizinci. No, tentokrát jsme navštívili trochu ji-
nou Itálii. 

Text a foto: Michal Korol

Návštěva obchodů v Toskánsku

TROCHU JINÁ ITÁLIE
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Olomouc – Pokračujeme v našem seriálu,
ve kterém představujeme návrháře a de-
signéry z České republiky i ze zahraničí.
Tentokrát vám přestavujeme módní návr-
hářku Šárku Ordošovou, která žije v Lí-
pách u Slatinic. Svoji tvorbu prodává v bu-
tiku na ulici Palackého v Olomouci.

Co nebo kdo vás přivedlo k profesi módní
návrhářky? 

Touha se seberealizovat. Vystudovala jsem
obor pánská krejčová, kterému jsem se ale
nakonec nevěnovala. Po ukončení školy jsem
nastoupila do módního ateliéru, kde jsem se-
trvala zhruba rok a následně jsem šla na
mateřskou. Potom jsem začala podnikat
a provozovala jsem butiky s dámskou mó-
dou. Byly to oděvy, které jsem ale netvořila
já, šlo o dovoz. Před devíti lety jsem otevřela
butik v Olomouci na ulici Palackého a provo-
zuji ho dodnes. V tomto místě jsem už měla
potřebu i vytvářet vlastní modely. Vrhla jsem
se do toho. Před čtyřmi lety se mě zeptala
zákaznice, zda bych ušila pro její budoucí
snachu svatební kolovou sukni. Souhlasila
jsem a nakonec z toho byly mnou první vytvo-
řené svatební šaty.

Co charakterizuje vaši tvorbu? 

Navrhuji a šiji převážně společenské a sva-
tební šaty, ale tvořím i kolekce business mo-
delů pro ženy. Moje modely jsou rafinované,
elegantní a zároveň podtrhují ženskost.

S jakým materiálem pracujete nejčastěji? 

Nejčastěji pracuji s krajkou a kladu důraz na
její kvalitu. Nekvalitním materiálům se vyhý-
bám, a proto bych nikdy nepoužila při své
tvorbě právě onen jakýkoliv nekvalitní materiál. 

Který váš model byl kdy nejvíce pracný?
Můžete jej popsat? 

Všechny mnou vytvořené modely jsou velmi
pracné, protože na ně detaily našívám ruč-
ně. A nejvíce náročné byly první svatební ša-
ty, které jsem tvořila. 

Kde získáváte inspiraci? 

Inspiruji se v časopisech a pak zapojuji svoji
fantazii. Významně mě inspiruje také orient.
Vzpomínám si, jak jsem poprvé přiletěla do
Dubaje a uviděla jsem tam nádherné krajky
a problesklo mi hlavou, že bych jednou z té
krajky chtěla ušít šaty. 

Co vás nejvíce baví na vaší práci? Co na-
opak považujete za náročné?

Díky mojí práci potkávám obrovské množství
skvělých lidí, s nimiž spolupracuji a jsem za
to velmi vděčná. Bez nich bych nebyla tam,
kde jsem. Za nejnáročnější na své práci po-
važuji skloubit ji s osobním životem. 

Myslíte, že vykonávat profesi módní ná-
vrhářky jinde než v Praze je náročnější?

Bohužel stále existuje velké množství lidí, jež
nedokáže ocenit ruční práci a není přitom
podstatné, zda se jí věnujete v Praze či na ji-
ném místě.

Představujeme designéry

ŠÁRKA ORDOŠOVÁ

Foto: Lukáš Navara

Foto: Jaromír Šauer



Požadují po vás zákaznice větší extrava-
ganci než na začátku vaší kariéry? 

Moje modely jsou, byly a budou vždy extrava-
gantní.

Je něčím specifická vaše klientela?

Zatím šiji pro ženy bez ohledu na jejich věk
a postavu. Jsem schopná vytvořit model pro
slečnu na maturitní ples, ale i nákladnou ró-
bu pro dámu na VIP společenskou událost.
Moje klientela vyhledává extravaganci.

S jakými představami za vámi chodí vaše
zákaznice?

Je to individuální, některá žena má jasnou
představu, jiná chce poradit, co by pro ni by-
lo vhodné, protože si není jistá. 

Jaká zakázka vás doposud nejvíce potě-
šila?

Vzhledem k tomu, že zbožňuji svoji práci
a jsem šťastná, že je o ni zájem, těší mě kaž-
dá zakázka. Musím ale přiznat, že mě požá-
daly o vytvoření šatů tři nevěsty, které znám
léta; jejich důvěra mě natolik potěšila, že
jsem až měla dojetím slzy v očích. 

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky? 

Moji tvorbu můžete vidět na různých mód-
ních přehlídkách, jichž se účastním. 

Kde prodáváte svoji tvorbu?

Lze ji zakoupit v mém vlastním butiku na ulici
Palackého v Olomouci, což je nedaleko cen-
tra tohoto krásného historického města. 

Odvíjí se rozdíl mezi požadavky zákaznic
podle jejich věku?

Ani ne, měla jsem zákaznici kolem 60 let s do-
konalou postavou a chtěla hodně odvážné ša-
ty z krajky, a naopak později přišla mladá dívka
a chtěla tmavé šaty se stojáčkem a bez roz-
parku, aby byla co nejvíce zahalená. Než o vě-
ku, je to spíše o konkrétním člověku.

Co považujete za svůj největší
dosavadní pracovní úspěch?

Myslím, že můj největší úspěch
je to, kam jsem se v krátkém
čase dostala. 

Dokážete si představit spo-
lupráci s maloobchody, prů-
myslovými výrobci apod.
v Česku?

Zatím mě nenapadlo o tom přemýšlet, ale
nebráním se nabídkám na spolupráci. 

Když jsme u té spolupráce, jakou dosa-
vadní spolupráci s kým považujete za nej-
zajímavější?

Asi nejzajímavější je spolupráce se soutěží
krásy Miss České republiky, s níž spolupracu-
ji již druhým rokem. Moje modely jste mohli
vidět i na herečce Barboře Mottlové, Evě De-
castelo, na finalistkách Miss ČR a mnoha
dalších známých ženách.

Kde můžeme vidět vaši tvorbu aktuálně? 

Aktuálně připravuji modely pro finále Miss
České republiky, připravuji národní kostým
pro II. vicemiss Miss ČR 2020 Kateřinu Ši-
monkovou na světovou soutěž Miss Aura In-
ternational. Můj model vynese v říjnu na
světové soutěži The Miss Globe I. Vicemiss
ČR Valerie Herianová a ještě mě v blízké do-
bě čeká tvorba velmi pracných svatebních
šatů, atd. 

Jak vidíte budoucnost své tvorby? 

Splnila jsem si i to, o čem jsem neměla od-
vahu ani snít. Jsem za to moc šťastná a tě-
ším se na další nové projekty, jsem zvědavá,
co dalšího s sebou přinesou.

Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářů?

Nebojte se nakupovat a prodávat extrava-
gantní zboží a občas si je i oblékněte sami na
sebe.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
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Šárka Ordošová
Módní návrhářka Šárka Ordošová (nar.
10. října 1972) tvoří pod svým jmé-
nem čtyři roky. V její tvorbě převládají
společenské a svatební šaty na zakáz-
ku, ale i kolekce business modelů pro
ženy. Modely Šárky Ordošové jsou ur-
čeny ženám, které vyhledávají extrava-
ganci, jde o rafinované, elegantní
a současně ženskost podtrhující oděvy.
Šárka vystudovala učební obor s matu-
ritou Pánská krejčová na škole v Olo-
mouci, která dnes nese název Střední
odborná škola obchodu a služeb. 
Designérka Ordošová má na módním
průmyslu ráda variabilitu a vadí jí nad-
produkce módního zboží, k níž se ob-
vykle váže tuctovost a nekvalitní materi-
ály. Nekvalitní materiály v dnešním
módním průmyslu převládají, protože
jsou dostupné za nízkou cenu. Tvorbu
Šárky Ordošové můžete vidět na růz-
ných módních přehlídkách, kterých se
účastní, ale i VIP osobnostech, k nimž
se řadí například Eva Decastelo, 
Barbora Mottlová a další.
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Brno – Veletrh STYL a KABO se uskuteč-
nily na brněnském výstavišti od 21. do
23. srpna 2021. Odborníci a obchodníci
z textilní a obuvnické branže potvrdili, že
jsou pro ně veletrhy důležitým obchodním
nástrojem. Ocenili zejména příležitost se-
tkat se s partnery a zákazníky. Na výsta-
višti se představily kolekce více než 
250 značek.

Pro naší branži je symbolické, že poslední ve-
letrh v loňském roce, který se konal v Brně,
byl právě STYL a KABO v srpnu 2020. Pak
koronavirus přesně na rok uzavřel brány vý-
staviště. A první akcí, kterou se – snad –
otevírá nová veletržní sezona, byl nyní opět
STYL a KABO. Ten se konal za přísných hy -
gienických podmínek, kdy každý z přítomných
se musel prokázat potvrzením o očkování,
prodělané nemoci či negativním testem. 
V pavilonu P čekaly odborné návštěvníky nej-
novější kolekce oděvů, módních doplňků,
obuvi i kožené galanterie reprezentované
112 firmami z devíti států. Do Brna přijeli
nejen výrobci a prodejci z České republiky,
ale také ze Slovenska, Polska, Německa, Ra-
kouska, Maďarska, Řecka, Bulharska a Por-
tugalska.
„STYL a KABO jsou pro obuvnickou branži klí-
čové. Zejména covidem ovlivněná doba uká-
zala, že veletrhy mají své nezastupitelné

místo. Výrobky si obchodník musí osahat,
přesvědčit se o řemeslném a konfekčním
provedení, posoudit kvalitu a použité mate -
riály. Tohle jsou velmi důležité parametry
právě pro obchodníky, kdy se objednává celá
kolekce. Nákupčí musí být přesvědčen, že
objednané zboží je kvalitní a firma je schopna
garantovat kolekci v požadované kvalitě,“
sdělila Vlasta Mayerová, ředitelka České
obuvnické a kožedělné asociace.

Veletrh módy ukázal, 
že to jde 
„Kontraktační veletrhy módy STYL a KABO
měly za cíl podpořit obor, který se potýká
s negativními dopady dlouhodobého uzavření
prodeje oděvů a obuvi. Účast vystavovatelů
a návštěvníků postcovidového vydání odpoví-
dala aktuálnímu stavu oboru a omezením
mezinárodního cestování. Věřím, že únorové
vydání veletrhů módy se již odehraje na úrov-
ni předchozích let, včetně větší účasti zahra-
ničí. Ukázalo se, že hygienicko-bezpečnostní
pravidla nejsou pro účastníky zásadním prob-

lémem a veletrhy jsou proveditelné,“ uvedl
generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.
V neděli 22. srpna se při veletrhu KABO ko-
nalo II. mezinárodní podiatrické sympozium,
na kterém se sešli lékaři, podiatři, výrobci
a prodejci obuvi. Organizátorem byla Česká
obuvnická a kožedělná asociace s Českou
podiatrickou společnost. Hlavním tématem
bylo Zdravá noha a zdravá obuv. O akci po-
drobněji píšeme na stranách 26–27 tohoto
vydání časopisu Svět textilu & obuvi. 
Mezi trendy současné doby se řadí kolekce
vytvořené z recyklovaných a ekologických
materiálů, které jsou šetrné k životnímu pro-
středí. Pro léto jsou také žádané materiály
s vyšším obsahem přírodních vláken, které
jsou příjemné pro nošení. V oblasti obuvi ve-
dou lehkost, odlehčené pružné podešve
a měkké stélky. To vše umožňuje pohodlnou
chůzi i po celodenním nošení. V kožené ga-
lanterii jsou oblíbené zemité barvy a barevné
kombinace s hnědou.
Jak jsme již uvedli, srpnové veletrhy byly jed-
ny z prvních, které se konaly po větší pauze,
a tak očekávání firem nebyla zpočátku příliš
optimistická. Přesto veletrhy svoji úlohu po-
tvrdily, v expozicích se jednalo po celé tři dny
a řada vystavovatelů zde získala zcela nové
zákazníky. Naopak, některé z nich zazname-
naly i větší objednávky a zájem o nové pre-
stižní značky.

Foto: Jaroslava Chudá

Veletrhy STYL a KABO, srpen 2021 

PO ROCE SE OTEVŘELA
VELETRŽNÍ SEZONA
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Praha – Jako na houpačce si musíte 
připadat při sledování tržeb textilního
a oděvního maloobchodu v České republi-
ce za leden až srpen letošního roku. Za-
tímco první čtyři měsíce (leden–duben)
byly tržby v meziročním srovnání v hlubo-
kém minusu, květen a červen ve výra-
zném plusu, o prázdninových měsících
(červenec a srpen) se růst tržeb zase
zpomalil. Jak se zdá, tuzemský textilní
maloobchod se bude k normálu vracet
jen velmi, velmi pozvolna. 

Vyplývá to z dat, které nám zasílají členové
test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi. Má-
me tak pravidelná hlášení od více než stovky
obchodníků z naší branže. Vývoj tržeb zveřej-
ňujeme anonymně a vždy v porovnání se stej-
ným měsícem předcházejícího roku. Pokud
budete mít zájem připojit se, budeme rádi.
Stačí nám jen napsat na e-mailovou adresu:
redakce@textil-obuv.cz.

1. čtvrtletí bylo strašné
Jak jsme psali již v minulém vydání našeho
časopisu, první čtvrtletí letošního roku bylo
strašné: Tržby textilního a oděvního maloob-
chodu v České republice klesly v meziročním
srovnání o neuvěřitelných 60 %! Byla to nej-
větší ztráta, jakou jsme zaznamenali od roku
2011, kdy časopis Svět textilu & obuvi pravi-
delně sleduje tuzemský textilní maloobchod!
Jednoznačným viníkem této ztráty je korona-
virus a opatření, která v boji proti němu za-
vedla česká vláda. Patřil mezi ně i úplný lock-
dawn, tedy uzavření (nejen) textilních obcho-
dů v zemi. Prodej textilu a oděvů tak probíhal
výhradně přes internet, což se samozřejmě
negativně projevilo na celkových tržbách. 

2. čtvrtletí: jako na houpačce
V dubnu se začalo pomalu, ale jistě rozvolňo-
vat opatření proti kovidu. Textilního maloob-
chodu se však tento trend příliš netýkal – viz
komentář v minulém vydání našeho časopi-
su. Teprve otevření obchodů počátkem květ-
na způsobilo, že se zákaznici houfně začali
vracet do kamenných obchodů. „Lidé nás
vzali doslova útokem,“ liboval si majitel ob-
chodu s dětským ošacením v Liberci. A ne -
jen on, podobné dojmy měli z květnového
prodeje obchodníci z mnoha dalších měst
republiky. Již minule jsme zaznamenali, že
prodej textilního maloobchodu byl v květnu
zdaleka nejvyšší z celého spektra maloob-
chodu v České republice. Zatímco meziroč-
ně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily
celkově v českém maloobchodě reálně
o 5,8 %, prodej oděvů (a obuvi) se v květnu
posunul o neuvěřitelných 41 %! 
Jak jsme měli možnost hovořit s mnoha ob-
chodníky z naší branže, obdobný boom po-

kračoval i v červnu. „Lidé byli natěšeni na
prázdniny a nakupovali oblečení jak k moři,
tak i na hory,“ liboval si obchodník z Prahy.
Obdobně se vyjadřovali i další majitelé/ve-
doucí obchodů z naší branže doslova z celé
republiky. V červnu nakonec tržby v meziroč-
ním srovnání poskočily o 40 %!
Přes tento mimořádně dobrý výsledek byla bi-
lance prvního pololetí 2021 – díky prvním čty-
řem špatným měsícům – nedobrá: celé první
pololetí zaznamenalo 22% propad tržeb!

Prázdniny: zpomalení růstu 
V červenci se nárůst tržeb prudce zpomalil.
Bylo to jednak tím, že loňský červenec a sr-
pen patřily v době kovidové k nejlepším měsí-
cům roku 2020, jednak také tím, že se letní
zboží bohatě nakupovalo v květnu a červnu.
„Zdá se, že se zákazníci v červnu předzásobili
na léto. Skoro to vypadalo, že nevěří tomu, že
obchody zůstanou přes léto otevřené,“ hlásil
nám svůj postřeh obchodník z Písku. Obdob-

ně se vyjádřila obchodnice z Plzně: „Léto bylo
letos poněkud slabší. Přesto se ale dobře
prodávalo typicky letní zboží, jako T-shirty, tíl-
ka, halenky, sukně v dámském sortimentu
a tílka, krátké kalhoty a pólokošile v sortimen-
tu pánském,“ napsala nám. Nakonec červe-
nec zaznamenal nárůst tržeb v porovnání
s červencem 2020 o 6 %. Výsledek to není
špatný, jen v porovnání s květnem a červnem
poněkud ztrácí na lesku. 
V srpnu byla situace obdobná. „Dobře se
prodávalo letní zboží, jako pánské kalhoty
a dámské halenky,“ svěřil se nám obchodník
z Českých Budějovic. Také obchodníci z jiných
měst republiky hlásili poměrně slušné výsled-
ky. I díky tomu nakonec v srpnu stouply tržby
textilního maloobchodu v meziročním srovná-
ní o 5 %! A to není špatný výsledek.
Jak se projeví začátek školního roku na trž-
bách textilního maloobchodu? Nejen to se do-
zvíte v dalším vydání našeho časopisu. Držme
si přitom palce... Michal Korol

Tržby maloobchodu za leden–srpen 2021

OBTÍŽNÝ NÁVRAT
K NORMÁLU

1. pololetí: -22 Zdroj: Svět textilu & obuvi

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2021
(v porovnání se stejným obdobím roku 2020)

Foto Pixabay
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Od kdy existuje vaše společnost Salon
Morgana s.r.o.?

Společnost funguje od roku 2013. Původní
obchod jsme provozovali na Masarykově ná-
městí v centru města. Nynější kamenná pro-
dejna se nachází nedaleko centra města

a rozkládá se na cca 90 m2 i se zázemím.
Najdete nás v prvním patře budovy, známé
také jako „Bývalý Globus“, je tam k dispozici
výtah, což je velká výhoda i pro maminky
s kočárky. V salonu pracuji sama, mám ka-
marádku švadlenku, která mi provádí úpravy
prodaného zboží. Brigádnici bych ráda měla,

ale najít vhodnou je velmi těžké. Jsem ze sta-
ré školy, raději si vše udělám sama a násled-
ně si stěžuji na únavu.

Kdo jsou vaši zákazníci? 

Naši zákazníci jsou převážně ženy od 40 let,
které přijdou nakupovat elegantní a společen-
skou módu. Chodí k nám také slečny okolo
17 let věku, které jdou poprvé do tanečních
a potřebují si koupit šaty. Dále jsou to slečny
připravující se na maturitní ples. Našimi zá-
kaznicemi jsou i ženy, toužící po roli nevěsty,
zde je věkové spektrum velmi rozsáhlé.
Co se týče pánské módy, nejčastěji k nám
nejdříve přijdou ženy, prohlédnou si nabídku
pánských obleků a následně přivedou své
muže. Není výjimkou, že přichází chlapci či
muži s potřebou zapůjčit si oblek sami a pro-
sí mě, abych jim s výběrem pomohla a svěří
mi svoji plnou důvěru. 
Řekla bych, že zákazníky máme stálé a probí-
ráme společně novinky z aktuálního dění a ze
života. Když přijde nový zákazník na doporuče-
ní od známých, je to pro mě vždy velmi příjem-
né, mám pak pocit, že dělám svoji práci dob-
ře. Zákazníci jsou výrazně ovlivnění sociálními
sítěmi a bohužel i dobou koronavirovou. Bylo
období, že jsem se bála oslovit zákazníka,
protože byli velmi nepříjemní kvůli situaci. Vní-
mám velký nárůst v poptávce po nadměrném
zboží, především u žen, ať už jde o střední ge-
neraci nebo také mladší ročníky. 

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

Nabízíme širokou škálu sortimentu zvláště
pro ženy, a to od punčochových kalhot, přes

Salon Morgana, obchod se společenskou módou, Jihlava

NÁVRAT DO NORMÁLU
BOLEL
Jihlava – „Dodnes se ještě bohužel setkávám s údivem lidí, že nejsme jen půjčovna, a to
nabízíme i dětskou módu,“ říká Ilona Pánková (49), jednatelka firmy Salon Morgana s.r.o.
Ta zastřešuje kamennou prodejnu s názvem Salon Morgana a nachází se v Jihlavě na ulici
Žižkova v nákupním centru EFI, které je cca tři minuty chůze vzdálené od centra města.

Ilona Pánková
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podvazky až po šperky do vlasů, bižuterii,
společenské kabelky, nově i kabelky na denní
nošení. 
Hlavním sortimentem v nabídce pro dámy
zůstávají šaty, svatební, společenské, pleso-
vé, ale i na běžné nošení do práce, do kance-
láře, letní na dovolenou apod. Sukně a kalhoty
jsou žádané, ale bohužel nabídka od českých
výrobců zvláště kalhot je nedostatečná. Ha-
lenky, saka, bolerka také nabízíme.
Pro muže nabízíme různé typy košil, ale i do-
plňky jako kravaty, plastrony, motýlky, opasky
atd. Nejvíce žádané jsou aktuálně pánské ob-
leky ve střihu slim, ale klasické střihy prodá-
váme také. 
Zákaznice a zákazníci u nás dále ještě nalez -
nou dětské společenské oděvy, vhodné pro
roli družiček a družbů, ale i na svaté přijímání. 
Všeobecně se snažím mít v nabídce zboží od
českých dodavatelů. Mezi moje oblíbené če-
ské dodavatele patří firma V-style (Avant-
gard), Jopess, Nela móda, Iva móda, AMJ.
Zboží nakupuji i u zahraničních dodavatelů ja-
ko je Orvako, Rinascimento, Efko, aj. Do ob-
chodu bych určitě nikdy nenakoupila zboží,
které už od pohledu nevzbuzuje důvěru, mys-
lím tím kvalitu materiálu a ušití...

Jaký vámi nabízený sortiment je u vašich
zákaznic, zákazníků celkově a aktuálně
nejoblíbenější? 

Začíná doba tanečních a maturitních plesů,
tudíž aktuálně se zákaznice zajímají o dlouhé
plesové šaty. Do tanečních mají slečny raději
splývavé šaty s širší sukní, aby se jim dobře
tančilo. Maturantky sáhnou i po velkých, těž-
ších materiálech šatů. Pro muže je nejoblíbe-
nější modrý pánský oblek s motýlkem. Nejdů-
ležitější pro zákazníky při nákupu zboží je opět
jejich věk, mladou slečnu zajímá střih šatů

a jejich barva. Zralá žena vyžaduje kvalitní ma-
teriál, hledá i pohodlí ve střihu a samozřejmě
také slušivost. Totéž platí mezi muži. 

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

Dámské kalhoty. Jak společenské, tak i na
běžné nošení.

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

Toto zboží dám do výprodeje se slevou. Vět-
šinou jde o střih, jenž lidi nezaujal.

Jak často měníte vzhled výlohy? 

Bohužel výlohu jako takovou nemám. Vysta-
vuji pouze v prosklených dveřních prosto-
rách. Na dvě figuríny dávám vždy nové zboží
podle ročního období a každé pondělí se je
snažím převlékat. Zásadní je ve výloze pří-
tomnost barev. Volím takové, aby zákaznice
a zákazníky oslnily.

Jak přistupujete k propagaci? 

Propagaci jsem věnovala značnou pozornost
hlavně v začátcích podnikání, měla podobu
letáků, prezentaci v novinách, rádiu i v online
prostředí. Dodnes se bohužel stále ještě se-
tkávám s údivem lidí, že nejsme jen půjčovna
společenského oblečení. Aktuálně se pre-
zentujeme pouze na sociálních sítích. V mi-
nulosti jsme pořádali módní přehlídky, které
měly skvělý ohlas. Veškeré finanční pro-
středky z těchto akcí jsme darovali jihlavské
nemocnici pro dětské oddělení. Přehlídku
bych jednou ráda zase udělala, ale to si žádá

mnoho času navíc a ten mi chybí. V minulos-
ti jsem také půjčovala fotografům svatební
šaty na jejich portfolia.

Jaký vztah máte k sociálním sítím?

Beru to jako nutnost pro podnikání v dnešní
době a snažím se být aktivní alespoň na Fa-
cebooku.

Jaký vztah máte s konkurencí?

Přiznám se, že konkurenci nijak neřeším.
Myslím, že si nepřekážíme a každý se jen za-
býváme svým podnikáním.

Díky čemu si myslíte, že jste se doposud
úspěšně udržela na trhu a jaké bylo vaše
nejtěžší období?

Neumím si představit přijít o tuto práci, v ob-
chodě jsem vlastně od 14 let, kdy jsem začí-
nala o prázdninách jako brigádnice. Je to
možná i tím, že mi je dobře mezi lidmi, kteří
mi důvěřují a dají mi příležitost jim to ukázat
a věnuji se jim, dokud neodchází spokojení
s pro ně ideálním oděvem. 
Nejhorší bylo kovidové období a následně ná-
vrat do normálu. Bylo to nesnadné i pro zá-
kazníky, protože měli rezervované šaty na
půjčení na nejrůznější společenské události,
ale nevěděli, zda např. svatby přesunout ne-
bo zrušit, nikdo nevěděl, co bude. 

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

Asi bych popřála všem hlavně hodně spoko-
jených zákazníků.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Foto: archiv Ilony Pánkové 
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V úvodu více než 60 přítomných odborníků
z řad výrobců a prodejců obuvi, pedikérek, ale
i fyzioterapeutů, lékařů a dalšího zdravotnic-
kého personálu přivítali MUDr. Miroslava Ko-
libu, MBA, prezidenta ČPS a MUDr. Michala
Matějíčka CSc., viceprezidenta ČOKA. 
MUDr. Marie Součková, primářka Lékařské-
ho podiatrického centra, v přednášce s ná-
zvem Zajištění správného vývoje nohy dítěte
seznámila přítomné posluchače se všemi
úskalími, která mohou správný vývoj nohy
u dětí negativně ovlivnit. Bylo ukázáno, jak
má zdravá dětská noha vypadat a jaké tech-
niky používat pro stimulaci správné funkce
nohy. Zdravé nohy umožňují i zdravý vývoj ce-
lého pohybového aparátu, což je v dnešní do-
bě velmi důležité.

Požadavky na obuv 
z pohledu ortopeda 
Toto téma prezentoval ve své přednášce na
sympoziu MUDr. Michal Matějíček, CSc. Při
obouvání dětí je velmi důležité rozlišovat, zda
je noha dítěte v pořádku nebo zda je stigma-
tizovaná. Noha sice pracuje jako funkční ce-
lek, nicméně skládá se z jednotlivých dílů.
Podrobně se zabýval vývojem nohy dítěte
v období od jednoho roku do cca osmi let,
měnícímu se postavení nohy a stereotypu
chůze. Pokud je noha zdravá, tak postačuje
lehká, flexibilní obuv, důležitý však je pevný
opatek zejména u dětí do 6 let věku. Zásadní

požadavek je opravdu pevný opatek u dětské
obuvi pro udržení vertikálního postavení pat-
ní kosti, a to pro všechna postižení nohou,
ale i pro zdravou nohu.
To, že výrobci jsou schopni reagovat zodpo-
vědně na lékařské požadavky ohledně kon-
strukce a padnutí dětské obuvi ukázal Peter
Body z firmy Torumia ve své přednášce Doko-
nalý fitting dětské obuvi díky systému WMS.
Německý systém WMS zaručuje padnutí obu-
vi většině dětí, protože nabízí obuv ve třech
šířkách. Označení šířek Weit-Mittel-Schmall
(široký-střední-úzký) dalo základ pro vznik
zkratky WMS. Systém byl vyvinut ve spoluprá-
ci s ortopedy a je ověřován German Shoe In-
stitute’s. V Německu je to značka a pečeť kva-
lity pro dětskou obuv. Samozřejmostí je použití
kvalitních certifikovaných materiálů, ale i kvali-
fikovaný prodej a měření dětských nohou při
nákupu obuvi. V ČR je v systému WMS nabí-
zena dětská obuv značky Superfit se sloga-
nem – děti ji milují, lékaři ji chválí. 

Prevence vzniku vad nohou
V rámci mezinárodních kontaktů Ing. Magda-
lena Kordošová ze Střediska ortopedicko-pro-
tetické pomoci Protetika Bratislava zaujala
svou přednáškou Jak správně obouvat děti
s jednoduchými ortopedickými vadami, pre-
vence vzniku vad nohou. V úvodní části pro-
vedla klasifikaci vad nohou vrozených a získa-
ných, přičemž nejčastější vadou bývá u dětí

pes planovalgus, tj. plochá noha se zvýšenou
valgozitou patní kosti. Situace je alarmující,
protože firma Protetika dělala průzkum mezi
žáky 2. a 3. tříd ZŠ ohledně obouvání ve škole
a zjistila, že:
● 50 % nosí kroksy
● 40 % sandálky s upínacími pásky a tenisky
● 9 % textilní papuče s pevnou patou
● 1 % ortopedická obuv

Dále se zabývala ve svém referátu zásadními
požadavky na správně konstruovanou dět-
skou obuv, kterými jsou: dostatečně prostor-
ná a kulatá šička obuvi, pevný opatek, co nej-
nižší podpatek, správné označení velikosti
obuvi (délky i šířky), správné střihové prove-
dení svršku obuvi a vhodné vnitřní vybavení,
včetně stélky. Co se týká dětské ortopedické
obuvi, kterou firma Protetika vyrábí, tak kro-
mě pevného vedení paty vnitřní prostor
umožňuje korekci lehčích a středně těžkých
vad nohou jako jsou varozita, valgozita, plo-
chonoží a nižší zkráceniny do 15 mm. Na vý-
robu této obuvi se používají jen přírodní
a certifikované materiály, obuv je pohodlná
a má moderní design. 
Případovou studii s názvem Hodnocení účin-
ku ortopedických vložek na plantární tlak no-
hou In-Shoe měřicím systémem přednesl
Ing. Milan Borský. Jde o mapování tlaku no-
hou při analýze pohybu chytrým senzorovým
systémem uvnitř obuvi. Zajímá nás přede-
vším hodnocení tlakových dat nohou a pohy-
bová analýza za účelem:
● biomechanické optimalizace lidského výko-

nu např. ve sportu,
● hledání příčin rizika zranění,
● klinického hodnocení ortopedické vložky

např. u diabetické nohy.

Cílem prezentace bylo poukázat na tři zá-
kladní parametry pro analýzu pohybu, ukázat
3 box analýzu, popsat typickou konfiguraci
senzorového systému a ukázat výsledky
zkoumání vlivu ortopedické vložky se zvýše-
ným stabilizačním účinkem na základní bio-
mechanické parametry.
Novinky v péči o nohy diabetiků prezentoval na
sympoziu MUDr. Miroslav Koliba, MBA. V ce-
losvětovém měřítku přijde každých 30 sekund
diabetik o nohu. Syndrom diabetické nohy
(SDN) je známkou multiorgánového postižení.
Hlavním faktorem je podcenění závažnosti
onemocnění SDN, jak pacientem, tak léka-
řem. Východiskem je včasná detekce SDN
a specializovaná péče v podiatrické ambulan-
ci. Velmi důležitá je také edukace jak diabeti-
ků, tak i rodinných příslušníků a dalších zainte-
resovaných skupin. Podařilo se docílit, že bu-
de na IKEMu pořádán Kurz preventivní péče
o nohy diabetiků pro nezdravotníky, který je
primárně určen pedikérkám. Od roku 2020 je
rovněž prevence a péče o stabilizované kom-

Úspěšné podiatrické sympozium

ZDRAVÁ NOHA 
A ZDRAVÁ OBUV

Brno – V rámci veletrhu KABO 2021 proběhlo v Brně dne 22. srpna v přednáškovém sálu
P1 mezinárodní podiatrické sympozium, které organizovala Česká obuvnická a kožedělná
asociace (ČOKA) za garance České podiatrické společnosti (ČPS) s názvem Zdravá noha
a zdravá obuv. Program sympozia byl rozdělen na dva bloky, kdy v prvním bloku byla věno-
vána pozornost zejména dětské noze a zdravému obouvání dětí a v druhém bloku bylo od-
borníky diskutováno o problematice diabetické nohy, o možnostech péče o nohy diabetiků
a o vhodné edukaci a prevenci vzniku komplikací u syndromu diabetické nohy.
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penzované diabetiky 2. typu, kteří nejsou
v pravidelné péči diabetologa, v rukou praktic-
kých lékařů. Vyšetření zde je limitováno 4x
ročně. Také letos v listopadu proběhne kurz
Prevence SDN pro praktické lékaře a ostatní
ambulantní specialisty. 
V přednášce Péče o nohy diabetiků a odbor-
ná pedikúra ukázala Jana Výmolová z Diabe-
tologická a podiatrická ambulance, jak je
možné předejít problémům s SDN. Diabeti-
kům vlivem neuropatie a zvýšeného plantár-
ního tlaku se tvoří hyperkeratózy, které jsou
důvodem vzniku ulcerací. Pokožka je suchá
náchylná k prasklinám, otlakům, mykózám,
ekzémům a jiným poraněním. Jak se dá
předejít možným problémům?
● nosit kvalitní pohodlnou obuv, dostatečně

širokou, vysokou, nejlépe diabetickou
● nosit bavlněné ponožky s volným lemem
● dostatečné vysoušení meziprstí 
● kontrola teploty vody – teploměrem
● nechodit naboso
● kontrolovat obuv před obutím
● dávat pozor na radiátory, ohřívače, horký

písek, dlažbu
● pravidelně odstraňovat otlaky – keramický

pilník
● stříhat nehty rovně 
● pravidelně kontrolovat chodidla zrcátkem

nebo druhou osobou
● pravidelně promazávat nohy vhodným kos-

metickým přípravkem pro diabetiky
● při poranění okamžitá dezinfekce rány, kry-

tí nejlépe obvazem a kontrola u lékaře
● využití služeb přístrojové pedikúry 

Péče o nohy 
v Německu
Mgr. Hana Hetzler přiblížila přítomným poslu-
chačům systém podiatrické péče v Němec-
ku. V prezentaci Podiatrické poradny a péče
o nohy pacientů v Německu bylo vysvětleno,
jaké úkony mohou provádět podologové –
v podstatě jde o medicinální pedikúru. Nic-
méně je zde nutné napřed dvou- až tříleté
studium, nestačí jen odborný kurz. Jsou sta-
noveny i přísné podmínky pro přezkoušení
a ceny školného jsou poměrně vysoké. Absol-
venti však mají dobré profesní vyhlídky (je jich
málo) se zajímavým finančním ohodnocením.
Vysvětlila i rozdíly mezi medicinální pedikúrou
a tzv. kosmetickou pedikúrou (tady stačí jen
kurz). Ošetření dekorativního či kosmetické-
ho charakteru smí být provedeno pouze na
zdravé noze. Ve své prezentaci uvedla i od-
borné svazy, které podology v Německu sdru-
žují a výši úhrad zdravotních pojišťoven za
jednotlivé úkony.
Jako poslední zazněla prezentace s názvem
DiaShoe – projekt digitálního vzdělávání pro
kontrolu diabetické nohy, kterou přednesla
PhDr. Vlasta Mayerová z ČOKA. Asociace je
partnerem v mezinárodním projektu, jehož
cílem je: 
● snížení počtu amputací proti dosavadnímu

způsobu terapie z důvodu absence efektiv-
ní prevence, 

● edukace všech zainteresovaných skupin
a tím zvýšení kvality života diabetiků.

● informovat a edukovat jak výrobce obuvi,
ale také pacienty, neformální pečovatele,

zdravotnické pracovníky a prodavače v ob-
chodech s obuví, aby pomohli řešit tento
problém prostřednictvím rozvoje svých
znalostí a dovedností.

Projekt se zaměřuje na souvislosti mezi syn-
dromem diabetické nohy (SDN) a obuví a oče-
kává se, že významně přispěje zejména k: 
● zvýšení povědomí o SDN a komplikacích

spojených s nevhodnou péčí o nohy a ne-
dostatečnou kontrolou diabetické nohy, 

● zvýšení kvality odborného vzdělávání a pří-
pravy a dalších souvisejících školení, která
budou zaměřená na problematiku a kon-
trolu diabetické nohy, 

● šíření výsledků výzkumných a vývojových
aktivit v této oblasti, 

● zlepšení kvality života lidí s diabetem.

V rámci projektu budou vytvořeny tři balíčky
digitálního vzdělávání pro tři různé cílové
skupiny a k dispozici budou v šesti jazycích
(angličtina, portugalština, španělština,
němčina, rumunština, čeština, polština).
Dále budou vytvořeny webové stránky, pro-
pagační a reklamní materiály a v každé ze
zapojených zemí proběhne workshop/mul-
tiplikační akce. V konečné fázi projektu bu-
de uskutečněna konference v Bruselu s ev-
ropskými organizacemi zastřešujícími svazy
diabetiků. Důležité výsledky budou integro-
vány do osnov věnovaných obuvnictví v rám-
ci národního kvalifikačního rámce v každé
zapojené zemi.

PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA

Prezence na seminář Zahájení semináře a přednáška MUDr. Marie Součkové

Přednáška Ing. Magdaleny Kordošové Přednáší MUDr. Michal Matějíček Foto: archiv ČOKA
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Stejně jako při prode-
ji v tzv. kamenných prodejnách je zá-
kladním předpokladem bezproblémového
uzavření a plnění spotřebitelských smluv, aby
prodávající poskytl spotřebitelům maximální
množství informací, na jejichž základě se
spotřebitel o uzavření smlouvy rozhoduje.
Rozsah informací poskytovaných podnikate-
lem při distančním prodeji a uváděných zpra-
vidla v obchodních podmínkách konkretizují
ustanovení § 1824 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plat-
ném znění (které lze najít například na strán-
kách www.zakonyprolidi.cz). 

Mezi základní informace, které je podni-
katel povinen spotřebitelům poskytnout,
patří:
● uvedení své totožnosti, popřípadě telefon-
ního čísla nebo adresy pro doručování
elektronické pošty nebo jiného kontaktního
údaje,
● označení zboží nebo služby a popis jejich
hlavních vlastností,
● uvedení ceny zboží nebo služby, případně
způsobu jejího výpočtu, včetně všech daní, po-
platků a jiných obdobných peněžitých plnění,
● způsob platby a způsob dodání nebo plnění,
● náklady na dodání, a pokud tyto náklady
nelze stanovit předem, údaj, že mohou být
dodatečně účtovány,

● údaje o právech vznikajících z vadného plně-
ní, jakož i o právech ze záruky a další podmín-
ky pro uplatňování těchto práv,

● údaj o době trvání závazku a pod-
mínky ukončení závazku, má-li být
smlouva uzavřena na dobu neur-

čitou,
● údaje o funkčnosti digitálního ob-

sahu, včetně technických ochran-
ných opatření, 

● údaje o součinnosti digitálního obsahu
s hardwarem a softwarem, které jsou pod-

nikateli známy nebo u nichž lze rozumně oče-
kávat, že by mu mohly být známy,
● náklady na prostředky komunikace na dál-
ku, pokud se liší od základní sazby,
● údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu
nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

● v přípa-
dě, že jde

o smlouvu, jejímž před-
mětem je opakované plnění,

nejkratší dobu, po kterou bude
smlouva strany zavazovat,

● v případě smlouvy uzavírané na dobu neur-
čitou nebo jejímž předmětem je opakované
plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího urče-
ní za jedno zúčtovací období, kterým je vždy
jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,
● v případě smluv uzavíraných na dobu neur-
čitou nebo jejímž předmětem je opakované
plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích,
jiných obdobných peněžitých plněních a ná-
kladech na dodání zboží nebo služby urče-
ných způsobem podle písmena b),
● pokud lze využít práva na odstoupení od
smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro
uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro
odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti sta-
noví prováděcí právní předpis,
● údaj, že v případě odstoupení od smlouvy
ponese spotřebitel náklady spojené s navrá-
cením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou
prostřednictvím prostředku komunikace na
dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže to-
to zboží nemůže být vráceno pro svou pova-
hu obvyklou poštovní cestou,
● údaj o povinnosti uhradit poměrnou část
ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž
předmětem je poskytování služeb a jejichž pl-
nění již začalo,
● jde-li o smlouvu o dodání digitálního obsa-
hu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči

a byl dodán s předchozím výslovným souhla-
sem spotřebitele před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a podnikatel před
uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v ta-
kovém případě nemá právo na odstoupení
od smlouvy, údaj, že spotřebitel nemůže od-
stoupit od smlouvy, popřípadě za jakých pod-
mínek mu právo na odstoupení od smlouvy
zanikne, 
● údaj o existenci, způsobu a podmínkách mi-
mosoudního vyřizování stížností spotřebitelů,
včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností
na orgán dohledu nebo státního dozoru,

a dále informace
● zda uzavřená smlouva bude u něho ulože-
na a zda k ní umožní spotřebiteli přístup,
● o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít,
● o jednotlivých technických krocích vedou-
cích k uzavření smlouvy,
● o možnostech zjištění a opravování chyb
vzniklých při zadávání dat před podáním ob-
jednávky a
● o kodexech chování, které jsou pro podni-
katele závazné nebo které dobrovolně do-
držuje a o jejich přístupnosti s využitím elekt-
ronických prostředků, 

přičemž tato ustanovení zákona se nepoužijí,
pokud se smlouva uzavírá jen s využitím
elektronické pošty nebo obdobným způso-
bem umožňujícím samostatné spojení a ulo-
žení dat.
Před podáním objednávky musí být při použi-
tí elektronických prostředků spotřebiteli
umožněno zkontrolovat a měnit vstupní úda-
je, které do objednávky vložil.
Údaje o možnosti využití práva na odstoupení
od smlouvy, o tom, že v případě odstoupení
od smlouvy ponese spotřebitel náklady spo-
jené s navrácením zboží a údaj o povinnosti
uhradit poměrnou část ceny v případě od-
stoupení od smlouvy, jejímž předmětem je
poskytování služeb, jejichž plnění již začalo,
může podnikatel spotřebiteli sdělit také pro-
střednictvím vzorového poučení o možnosti

Uzavírání spotřebitelských smluv 

prostřednictvím internetového prodeje

POZOR NA SPECIFIKA!
Zlín – Tento článek navazuje na článek Reklamace obuvi v maloobchodě, který jste si
mohli přečíst v minulém vydání našeho časopisu. Cílem dnešního textu je seznámit čte-
náře se specifiky internetového prodeje, jako jedné z nejrychleji se rozvíjejících forem
uzavírání spotřebitelských smluv.
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odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti sta-
noví nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzo-
rovém poučení o právu na odstoupení od
smluv uzavřených distančním způsobem ne-
bo mimo obchodní prostory a vzorovém for-
muláři pro odstoupení od těchto smluv. Po-
kud podnikatel poskytl spotřebiteli vyplněné
vzorové poučení o možnosti odstoupení od
smlouvy, má se za to, že sdělil spotřebiteli
výše uvedené údaje požadované zákonem.
Mezi další neopominutelné informační povin-
nosti podnikatele při internetovém prodeji pa-
tří, že podá-li spotřebitel objednávku pro-
střednictvím některého prostředku komuni-
kace na dálku, je podnikatel povinen prostřed-
nictvím některého prostředku komunikace na
dálku neprodleně potvrdit její obdržení. To ne-
platí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou
elektronické pošty nebo obdobnou individuální
komunikací. A uzavírá-li se smlouva za použití
elektronických prostředků, je povinností pod-
nikatele poskytnout spotřebiteli v textové po-
době kromě znění smlouvy i znění všeobec-
ných obchodních podmínek.

Odstoupení od smlouvy 
Mezi další specifika všech forem distančního
prodeje patří zákonné právo spotřebitele na
odstoupení od smlouvy, kterým se tato for-
ma prodeje liší od spotřebitelských kupních
smluv uzavíraných v tzv. „kamenných“ prodej-
nách. Zde platí, že spotřebitel má právo od-
stoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy
a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik dru-

hů zboží nebo dodání několika částí, ode dne
převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná
opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí
první dodávky zboží.

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit
od smlouvy zákonem stanoveným způso-
bem, může spotřebitel od smlouvy odstoupit
do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne po-
čátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže
však byl spotřebitel poučen o právu odstou-
pit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctiden-
ní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotře-
bitel poučení obdržel.
Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli od-
stoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání
vzorového formuláře pro odstoupení od
smlouvy na internetových stránkách, potvrdí
spotřebiteli bez zbytečného odkladu v texto-
vé podobě jeho přijetí.
V rámci odstoupení platí, že odstoupí-li spo-
třebitel od smlouvy, zašle nebo předá podni-
kateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do
čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zbo-
ží, které od něho obdržel. 
Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není
z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou
případů, kdy odstoupí spotřebitel od smlou-
vy, jejímž předmětem je poskytování služeb
a podnikatel s plněním na základě výslovné
žádosti spotřebitele začal před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém
případě uhradí spotřebitel podnikateli po-
měrnou část sjednané ceny za plnění po-
skytnuté do okamžiku odstoupení od smlou-
vy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká,
uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou

část ceny odpovídající tržní hodnotě posky-
tovaného plnění.
Podnikatel může po spotřebiteli požadovat
pouze úhradu nákladů stanovených tímto zá-
konem.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu
podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpoz-
ději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlou-
vy, všechny peněžní prostředky, včetně ná-
kladů na dodání, které od něho na základě
smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnika-
tel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení pro-
středky jiným způsobem jen tehdy, pokud
s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím
nevzniknou další náklady.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější
způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí,
vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodá-
ní zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu na-
bízenému způsobu dodání zboží. V této souvi-
slosti je třeba si však uvědomit, že u dobírky
je doběrečné poplatkem za umožnění platby
při převzetí a nejde tedy o náklad na dodání.
Proto je podnikatel povinen vrátit vedle kupní
ceny i částku za platbu dobírkou.
Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spoje-
né s vrácením zboží, jestliže neupozornil spo-
třebitele o povinnosti nést tyto náklady. Od-
stoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podni-
katel není povinen vrátit přijaté peněžní pro-
středky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel
zboží předá nebo prokáže, že zboží podnika-
teli odeslal.
Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za
snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsled-
ku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nut-
né s ním nakládat s ohledem na jeho povahu
a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel ne-
sdělil spotřebiteli informace o právu na od-
stoupení od smlouvy. Reálně by měl mít tedy
spotřebitel právo pouze na vyzkoušení zboží
v rozsahu obvyklém při prodeji v tzv. kamen-
ných prodejnách.
Podnikatel převezme zboží od spotřebitele
v jeho domácnosti na své náklady, jestliže
spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené
mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo pod-
nikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spo-
třebitele v okamžiku uzavření smlouvy a po-
vaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou
poštovní cestou.

(pokračování příště)

Na základě znění zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění,

a souvisejících právních předpisů zpracoval:
Zdeněk Krul, ČOKA, Zlín

Foto: Pixabay



Svět textilu & obuvi

30

Zprávy

září – říjen 2021

Zlín – Kvalita, pohodlí, atraktivní design
a zdravotní přínosy – to byly pojmy, které
se v minulosti při výrobě obuvi ne vždy se-
tkávaly. Bylo to často buď, anebo. V po-
sledních několika letech však módní
aspekty nepatrně ustupují do pozadí a zá-
kazníci čím dál více při rozhodování o ná-
kupu upřednostňují garantovanou kvalitu,
pohodlí a zdravotní benefity dané obuvi.
V obuvi totiž trávíme většinu dne a to,
v jak moc kvalitní obuvi ji trávíme, rozho-
duje velmi výrazně o našem zdravotním
stavu. Obuv však nemá vliv nejen na naše
chodila, ale i na celkové držení těla, stav
páteře, působí na svalstvo celého pohybo-
vého aparátu.

Jak se ale na přesyceném trhu s obuví
správně zorientovat, která obuv je ta oprav-
du kvalitní a pohodlná? Vodítkem může být
ochranná známka Komfortní obuv a Česká
kvalita, kterou výrobcům obuvi uděluje Česká
obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)
a Rada České republiky pro jakost. Značka
Komfortní obuv je součástí projektu Česká
kvalita od roku 2016. Aby vyrobená obuv
mohla získat toto ocenění, tuto ochrannou
známku, musí vyhovět přísným kritériím, kte-
rá ověřuje nezávislá zkušebna. 
Obuv, která je však označena touto ochran-
nou známkou, garantuje spotřebitelům, že
výrobek, který si koupili, má správnou kon-
strukci, zajišťuje pohodlné nošení bez zdra-
votního rizika, je vysoce odolný, má dlouhou
životnost, správné označení velikosti a spl-
ňuje řadu dalších kvalitativních parametrů
(ortopedická nezávadnost, bezpečnost při
používání, hygienická nezávadnost, pocit po-
hodlí při zkouškách nošením atd.). U veške-
ré obuvi jsou před udělením značky provádě-
ny navíc i zkoušky nošením v délce 5–6 týd-
nů a obuv je znovu po zkouškách nošením
hodnocena i na základě poznatků z dotazní-

ků, které probandi nosící obuv vyplňují každý
týden. 

Značka obuvi Bennon 
Jedním z výrobců obuvi, kteří toto kvalitativní
ocenění, tj. ochrannou známku, v minulosti
obdrželi a opětovně v letošním roce obhájili,
je i zlínská společnost Z-Style CZ a.s., která
již 12 let vyrábí pracovní, bezpečnostní a vol-
nočasovou obuv značky Bennon. 
Při výrobě klade důraz na kvalitu, funkčnost,
dlouhou životnost i zajímavý design. Přida-
nou hodnotou jsou i pozitivní účinky na lidské
zdraví vyplývající z nošení této obuvi. Firemní
mottem je totiž: Health for Your Feet – Zdra-
ví pro vaše chodidla. 
Hlavní znaky obuvi Bennon jsou kvalitní pode-
šve, stélky se zdravotními a hygienickými be-

nefity, pohodlný a prostorný vnitřek obuvi
a mnohá funkční vylepšení. Poněvadž se fir-
ma hrdě hlásí k baťovské tradici, má vlastní
výzkumný a vývojový tým specialistů, který
obuv nejen navrhuje, ale i ve své moderně
vybavené laboratoři důkladně testuje, analy-
zuje a dále vylepšuje.
Při svých testech a vývoji nových produktů
vychází z požadavků platných norem, v mno-
ha ohledech se však snaží jít dále a limity
běžných vlastností a norem překračovat.
Neboť jak uvádí manažer vývoje Tibor Hru-
šecký: „Značka Bennon chce vyvíjet odolnější
a kvalitnější produkty, chce být o krok napřed
před konkurencí.“
V laboratoři se testuje, co se hlediska pocitů
pohodlí při nošení dané obuvi týče, např.: dy-
namická a statická voděodolnost, paropro-

Která obuv je ta opravdu kvalitní a pohodlná?

VODÍTKEM MOHOU BÝT
OCHRANNÉ ZNÁMKY

Obuv značky
Bennon

Z laboratoří společnosti Z-Style CZ a.s.
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pustnost (prodyšnost) materiálů, výška vod-
ního sloupce u membránových materiálů
atd. Testy a kontroly zaměřené na bezpeč-
nost obuvi prověřují antistatické a ESD vlast-
nosti, materiálové složení bezpečnostních
komponent. Požadovaná kvalita, odolnost
a životnost je ověřována prostřednictvím tes-
tů, jako jsou: pevnost v tahu a dalším trhání,
zkouška otěruvzdornosti, dynamické testová-
ní materiálů, zkouška stálobarevnosti atd.
Jak bylo uvedeno výše, v portfoliu obuvi znač-
ky Bennon oceněném ochrannou známkou
Komfortní obuv a Česká kvalita je obuv pra-
covní, bezpečnostní i volnočasová. 
Podtrženo, sečteno. V dnešní době se už za-
jímavý design, kvalita, funkčnost a bezpeč-
nost obuvi vzájemně nevylučují. Naopak! Je-
jich vzájemná souhra je zákazníky velmi oce-
ňována a čím dál více požadována. 

V centru pozornosti 
dětská obuv
ČOKA je rovněž majitelem ochranné známky
Žirafa – Zdravotně nezávadná obuv – bota
pro Vaše dítě. Značka Žirafa je kvalitní
a zdravotně nezávadné dětské obuvi propůj-
čována již od roku 1997. Značka Žirafa si zí-
skala za tuto dobu velkou důvěru u spotřebi-
telů a neustále posiluje svou pozici na če-
ském trhu. Hodnocení dětské obuvi, která je
přihlášena k nadstandardnímu hodnocení
a k dobrovolné certifikaci, se provádí v Komi-
si zdravotně nezávadného obouvání a v nezá-
vislé zkušebně podle stanovené technické
specifikace. Značka Žirafa je propůjčována
na dětskou obuv pouze tehdy, pokud obuv
splňuje náročná kritéria hygienická, kon-
strukční, ortopedická i kvalitativní. 
Značka Žirafy byla do vládního programu
Čes ká kvalita, který propaguje a podporuje
kvalitní výrobky a služby a je součástí Národ-
ní politiky kvality, přijata jako jedna z prvních
značek již v roce 2003. Dá se říci, že značka
se stala jednou z nejznámějších a nejoblíbe-
nějších značek kvality u spotřebitelů. Spotře-
bitelé jsou si stále více vědomi rizika poško-
zení dětských nohou, pokud nakupují nekva-
litní dětskou obuv. Značka je tedy jasným sig-
nálem pro rodiče dětí, že zakoupené obuvi
mohou důvěřovat.
U dětské obuvi se provádějí jednak hygienic-
ké atesty použitých materiálů, dále je obuv
podrobena hodnocení z hlediska svého stři-
hu a zdravotně nezávadné konstrukce, při-

čemž toto hodnocení provádí lékař-ortoped.
Testovány jsou i kvalitativní parametry obuvi
a je hodnocena také bezpečnost obuvi při
používání. Tzn., že na obuvi nesmí být např.
žádné ostré ozdoby nebo přezky, o které by
se dítě mohlo poranit. Posuzováno je rovněž
zajištění stálé kvality ve výrobě. Značka Žira-
fy je tedy jasným signálem pro rodiče dětí, že
obuv je zdravotně nezávadná a bezpečná.
Samozřejmostí je i odborný prodej a pora-
denství pro zákazníky ve specializovaných
prodejnách dětské obuvi, které se zaměřily
na prodej dětské obuvi s touto certifikační
značkou. Potěšitelné také je, že těchto pro-
dejen v poslední době přibývá. 

Značka obuvi KTR
Nový certifikát kvality a značku Žirafa letos
získala firma Konsorcium T+M s.r.o. za ko-
lekci dětské vycházkové obuvi letní, celoroční
a zimní. Blanská firma Konsorcium T+M
s.r.o. byla založena v roce 1994. Zabývá se
výrobou a velkoobchodním prodejem dám-
ské, pánské a dětské obuvi. Celou firemní fi-
lozofií se od začátku prolíná zaměření na kva-
litu a na spokojenost zákazníků. Při výrobě
se zaměřuje na použití kvalitních materiálů,
perfektní dílenské zpracování a moderní de-
sign. Firma provozuje také kamenné firemní
prodejny a má stálé zákazníky jak v České re-
publice, tak i v zahraničí. Firma Konsorcium

T+M s.r.o. dětskou obuv nadstandardně
hodnotí a certifikuje již více než 15 let. Za tu-
to dobu se firma stala jedním z předních do-
davatelů dětské nadstandardně hodnocené
a dobrovolně certifikované obuvi v České re-
publice. Kolekce dětské obuvi jsou uváděny
na trh pod registrovanou značkou KTR. 
Nová kolekce dětské letní, celoroční a zimní
vycházkové obuvi firmy Konsorcium T+M
s.r.o. splňuje náročné požadavky na zdravot-
ní nezávadnost, na ortopedicky vhodnou kon-
strukci obuvi, na přísné hygienické atesty
i na bezpečnost při nošení. Firma letos po-
užila nové typy podešví, které zajišťují lepší
flexibilitu zejména v oblasti prstních kloubů.
Byly použity i nové zajímavé střihy a zajímavé
barvy usňových svršků u letní a celoroční
obuvi. Kolekce zimní obuvi zase využívá kom-
binaci usňových a textilních materiálů na
svršku obuvi, podšívka je z ovčího rouna
a obuv je vybavena klimamembránou. Tím je
zajištěn maximální komfort při nošení této
dětské zimní obuvi. Jistě i vás zaujmou ně-
které z nových modelů certifikované kolekce
dětské obuvi značky KTR.

Vlasta Mayerová (ČOKA) 
a Markéta Holíková (Z-Style a.s.)

Fotografie poskytly firmy Z-Style a.s.
a Konsorcium T+M s.r.o.

Obuv 
značky KTR

Výroba ve firmě Konsorcium T+M s.r.o.
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Praha – Již více než 20 let sestavuje re-
dakce ve spolupráci s Asociací textilního,
oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK)
pořadí největších textilních a oděvních fi-
rem v ČR. Ještě nikdy však nebyly výsled-
ky tak „bláznivé“, jako za rok 2020. Za
vším stojí koronavirus.

Když jsme žádali manažery jednotlivých pod-
niků o výši tržeb za rok 2020, jindy ochotní
lidé se zdráhali. Ze všech stran jsme se do-
zvídali, že loňský rok byl v důsledku koronavi-
rových opatření tak atypický, že by se snad
ani neměl počítat. Od některých firem jsme
se tak požadovaných údajů tentokrát nedoč-
kali. Nakonec jsme se ale rozhodli žebříček
největších podniků z naší branže zveřejnit. 
Výsledkem je menší počet textilních i oděv-
ních firem. Mezi textilky, které dosáhly tržby
aspoň 200 milionů korun, se umístilo 21 fi-
rem (za rok 2019 jich bylo o deset více). Na-
prostá většina firem (16) zaznamenala loni
ztrátu ve srovnání s předcházejícím rokem.
Pořadí na prvních deseti místech se nijak
podstatně nezměnilo; suverénně největší fir-
mou v naší branži zůstává Juta a.s., která lo-
ni utržila 7,8 mld. korun! 
Také žebříček oděvních firem se ztenčil.
V aktuálním pořadí najdete 15 firem (loni
26) s tržbami nad 30 mil. Kč. Kromě toho
z pořadí vypadly Pietro Filipi a Kara Trutnov,
které jsou v insolvenci. Při pohledu na výši 
tržeb to ale nevypadá tak špatně jako u tex-
tilek; hned polovina oděvářů zaznamenala lo-
ni nárůst tržeb! To je pozoruhodný výsledek. 

Michal Korol

Žebříček největších textilních a oděvních podniků v ČR za rok 2020

KDYŽ KORONAVIRUS ŘÁDÍ

Největší textilní podniky v České republice v roce 2020

pořadí změna
2020 tržby počet 2020/2019
(2019) název firmy (mil. Kč) zaměstnanců (%)

1 (1) JUTA a.s. 7 803 2193 2,0
2 (3) Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. 6 040 1199 3,7
3 (2) PF Nonwovens Czech s.r.o. 5 693 540 -13,0
4 (4) Borgers CS spol. s r.o. 3 784 1781 -28,6
5 (5) Nová Mosilana, a.s. 2 123 783 -39,3
6 (6) Kordárna Plus a.s. 1 841 630 -12,3
7 (8) Fibertex Nonwovens, a.s. 1 452 328 2,0
8 (7) Toray Textiles Central Europe s.r.o. 1 017 316 -29,8
9 (10) Pleas s.r.o. 985 646 -8,8

10 (11) Low & Bonar Czech s.r.o. 896 172 -5,9
11 (14) Lanex a.s. 695 406 -3,5
12 (17) Retex a.s. 587 240 4,8
13 (18) Vlnap a.s. 520 187 -3,5
14 (21) BN International, s.r.o. 395 165 -7,5
15 (22) Svitap s.r.o. 388 268 -7,6
16 (23) Stap a.s. 367 252 -6,1
17 (19) Mileta a.s. 355 344 -34,1
18 (24) Gala a.s. 346 355 -2,3
19 (x) CNM textil a.s. 239 96 x
20 (31) Grund a.s. 222 131 7,1
21 (27) Sametex, spol. s r.o. 221 134 -28,6

Největší oděvní podniky v České republice v roce 2020

pořadí změna
2020 tržby počet 2020/2019
(2019) název firmy (mil. Kč) zaměstnanců (%)

1 (1) Koutný spol. s r.o. 513 111 2,4
2 (3) Blažek Praha a.s. 445 163 -5,9
3 (5) Altreva spol. s r.o. 428 202 -3,2
4 (7) DEVA F-M. s.r.o. 290 100 4,0
5 (9) Bushman Company a.s. 267 165 9,4
6 (10) Kalas Sportswear, s.r.o. 244 213 3,3
7 (x) Holík International s.r.o. 201 126 x
8 (14) Triola a.s. 199 117 19,9
9 (12) Pro Len s.r.o. 169 91 -17,8

10 (11) Anita Moravia s.r.o. 168 169 -27,5
11 (8) Bernhardt Fashion CZ, s.r.o. 168 280 -35,4
12 (20) Clinitex s.r.o. 102 44 8,6
13 (22) Dita výrobní družstvo invalidů 87 118 6,5
14 (24) Lubomír Mlček – Astona 70 33 34,6
15 (25) Moděva oděvní družstvo Konice 38 121 -17,7

Vysvětlivky:
x = nedostatek údajů pro porovnání

Poznámky:
Zařazeny textilní společnosti s tržbami okolo 200 mil. Kč a více
Zařazeny oděvní společnosti s tržbami okolo 30 mil. Kč a více
Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. = údaje jen za textilní činnost
PF Nonwovens Czech s.r.o. = dříve včetně údajů za závod v Egyptě, nyní jen za ČR
Kordárna Plus a.s. = údaje včetně organizační složky na Slovensku
Toray Textiles Central Europe s.r.o. = údaje pouze za textilní činost
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.
Pleas s.r.o. = údaje jen za textilní činnost
Svitap s.r.o. = dříve pod názvem Svitap J.H.J. spol. s r.o.
Mileta a.s. = údaje za hospodářský rok 01/04/2020–31/03/2021
Bushman Company a.s. = údaje v kumulaci za český a slovenský trh
Pro Len s.r.o. = údaje v kumulaci i za dceřinou společnost OPRO CZ, k.s.

Zdroj: ATOK – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Foto Pixabay
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Praha – Tuzemský textilní průmysl v prvním
pololetí letošního roku úspěšně bojoval
s následky koronaviru a zaznamenal v mezi-
ročním srovnání slušný nárůst tržeb; oděv-
ní průmysl úspěšný naopak nebyl. To je ob-
sahem zprávy Ekonomický vývoj textilního
a oděvního průmyslu v ČR na 1. pololetí
2021, kterou vypracovala Asociace textilní-
ho, oděvního a kožedělného průmyslu
(ATOK) ČR, kterou má časopis Svět textilu
& obuvi v dispozici. 

PRODEJ

Na základě výsledků za 1. polovinu roku
2021 dosáhly tržby v běžných cenách v tex-
tilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP)
26,8 mld. Kč. Z toho 22,8 mld. Kč v textil-
ním sektoru a 4 mld. Kč v oděvním sektoru.
Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 5,6 % ve
srovnání se stejným obdobím předchozího
roku. Na tomto se podílí textilní průmysl na-
výšením tržeb o 7,7 %, oděvní průmysl pak
snížením tržeb o 4,6 %.

ZAMĚSTNANOST

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem
zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více
pracovníky, dosáhla za 1. polovinu roku 2021

v TOP úrovně 27 700 zaměstnaných osob, což
představuje pokles o 5,6 % oproti stejnému ob-
dobí předchozího roku. Zaměstnanost v textil-
ním průmyslu zaznamenala pokles na 18 400
zaměstnaných osob, to je o 4,9 % oproti stej-
nému období předchozího roku. Oděvní průmysl
také zaznamenal pokles počtu zaměstnaných
osob na 9 300, což je o 6,8 % méně než ve
stejném období předchozího roku.

MZDOVÝ VÝVOJ

Průměrná měsíční mzda v celém TOP do-
sáhla za 1. polovinu roku 2021 hodnoty 25
700 Kč, což představuje růst o 8 % oproti
stejnému období předchozího roku. V textil-
ním průmyslu mzda dosáhla 28 500 Kč
a tato hodnota je přibližně o 8 400 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 2021 výrazně vyšší hod-
noty v textilním průmyslu (2,47 mil. Kč/pra-
covník/rok) než v oděvním (850 000 Kč/pra-
covník/rok). V meziročním srovnání v textil-
ním sektoru tato produktivita navýšila
o 13,2 % oproti stejnému období předchozí-

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu v 1. pololetí 2021

VÝZNAMNÉ OŽIVENÍ
EXPORTU

Tržby za 1. pol. 2021
oproti stejnému období 
předchozího roku, běžné ceny

Textil ▲ +7,7 %

Oděv ▼ -4,6 %

TOP ▲ +5,6 %

Zaměstnanost za 1. pol. 2021
oproti stejnému období 
předchozího roku

Textil ▼ -4,9 %

Oděv ▼ -6,8 %

TOP ▼ -5,6 %

Zahraniční obchod 
za 1. pol. 2021
oproti stejnému období 
předchozího roku

Vývoz

Textil ▲ +4,8 %
Oděv ▲ +18,5 %
TOP ▲ +10,7 %

Dovoz

Textil ▼ -5,7 %
Oděv ▲ +15,1 %
TOP ▲ +4,9 %

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Mzdový vývoj za 1. pol. 2021
oproti stejnému období 
předchozího roku

Textil ▲ +8,4 %

Oděv ▲ +6,2 %

TOP ▲ +8,0 %

Produktivita práce 
za 1. pol. 2021
oproti stejnému období 
předchozího roku, běžné ceny

Textil ▲ +13,2 %

Oděv ▲ +2,4 %

Dovoz a vývoz textilního a oděvního zboží v 1. pol. 2021 a 2020 (mld. Kč)

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
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ho roku. V oděvním sektoru pak došlo k růstu
produktivity o 2,4 % v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku.

ZAHRANIČNÍ
OBCHOD
Vývoz textilního a oděvního zboží za 1. polovinu
roku 2021 stoupl oproti stejnému období
předchozího roku o 10,7 %. Z čehož vývoz tex-
tilního zboží zaznamenal růst o 4,8 % a oděvní
zboží o 18,5 %. V případě dovozů došlo u tex-
tilního zboží k poklesu o 5,7 %, u oděvního zbo-
ží se pak dovoz zvýšil o 15,1 %. Oděvní prů-
mysl si pak i nadále udržel zápornou bilanci za-
hraničního obchodu. Oproti tomu bilance textil-
ního průmyslu se znovu dostala do kladných
hodnot. Celková bilance textilního a oděvního
průmyslu je však i tak záporná.

CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
Celkový objem tržeb v textilním a oděvním prů-
myslu u firem s 20 a více zaměstnanci v prv-
ním pololetí roku 2021 dosáhl 26,8 mld. Kč,
což oproti stejnému období roku 2020 zna-
mená růst o 5,6 %. Přesto se v současnosti
výše tržeb v textilním průmyslu pohybuje při-
bližně na úrovni roku 2014, u oděvního prů-
myslu na úrovni roku 2017. Na snížení tržeb
se významnou měrou podílely dopady souvise-
jící s rozšířením koronavirové nákazy.
V celém odvětví došlo v tomto období k úbytku
počtu zaměstnanců o 5,6 %. I zde můžeme
spatřovat hlavní příčiny negativního trendu
v dopadech pandemie a vyhlášeného nouzové-
ho stavu. Průměrná tržba na zaměstnance
v textilním průmyslu vzrostla o 13,2 %, což je
více než růst samotných tržeb, u oděvního
průmyslu tržby na zaměstnance rostly výraz-
ně méně, a to o 2,4 %.
V zahraničním obchodu textilním a oděvním
zbožím došlo k významnému oživení exportní
aktivity, a to o 10,7 %. Dynamika růstu ex-
portu předčila dynamiku růstu dovozů, které
se zvýšily o 4,9 %. Celková obchodní bilance
u oděvního zboží zůstává dlouhodobě v zá-
porných v hodnotách, u textilního zboží je ob-
chodní bilance kladná.

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: ATOK

Ilustrační foto: Pixabay
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rhm Praha – V uplynulých měsících praco-
valy příslušné organizace v Evropské unii
na nové textilní strategii, která se opírá
o udržitelnost a s ní spojené právní před-
pisy a výrobní metody. Jedním z hlavních
cílů je snížení množství odpadu, které spo-
lečnosti v módním průmyslu produkují
a zároveň snaha přispět ke zlepšení dopa-
du těchto firem na životní prostředí.

Hlavním zaměřením nové textilní strategie
EU je udržitelnost, což bude mít na fungová-
ní celého evropského trhu s módou a textili-
emi zásadní vliv. Kvůli dosavadní absenci jas-
ných cílů a předpisů ohledně udržitelnosti
v módě, sestavila EU strategii, která má po-
moci nasměrovat firmy k větší udržitelnosti
a poskytnout jim dostatečnou oporu z hledi-
ska legislativy. Na začátku roku 2021 před-
stavila EU hrubý návrh strategie, kterou až
do 4.srpna upravovala podle zpětné vazby,
kterou získala od módních a textilních firem.
Výsledkem má být Strategie udržitelnosti,

která bude přijata do konce roku 2021. Ev-
ropská Unie se chce vložit do problému
s přebytečným odpadem, který vzniká
v módním průmyslu. Zároveň by tak díky této
strategii pro udržitelný textil mohla lépe plnit
své cíle nejen v oblasti klimatu, ale také
ohledně evropské zelené dohody. Velkou sna-
hou bude řešit nadměrnou spotřebu v odvě-
tví a přechod k tzv. slow fashion. Vzhledem
ke snaze o větší recyklaci chce EU podpořit
zdokonalování procesů ve výrobě materiálů,
které souvisí například s omezením vzniku
mikro plastů. EU chce také podpořit využívá-
ní udržitelně pěstovaných vláken.
Součástí nové strategie má být také zajištění
transparentnosti napříč celým hodnotovým
řetězcem, s čímž souvisí i posílení postavení
spotřebitelů. U zboží by mělo být jasné, od-
kud pocházejí jednotlivé zdroje a za jakých
pracovních podmínek byly oděvy a textilie vy-
robeny. Potenciální zákazníci by k těmto in-
formacím měli mít snadnější přístup. Strate-
gie udržitelnosti nahlíží také na potřebu apli-

kovat koncept cirkulární ekonomiky, který
může být začleněn do všech vrstev hodnoto-
vého řetězce a přispěl by tak k co nejefektiv-
nějšímu využití všech surovin a výrobků.
Podle Evropské unie je zároveň důležité při-
jmout opatření, které by vyžadovalo, aby vý-
robky dovážené do EU splňovaly veškeré
standardy udržitelnosti, které budou v bu-
doucnu aplikovány na lokální společnosti.

sf Praha – v prostorách pražské Štvanice
v Bike Jesus se 9. září uskutečnila již še-
stá módní přehlídka studentských modelů
We’re next známá také pod zkratkou
WRN21, což je zdařilá souhra módy
a umění z celého světa. 

Módní přehlídka je unikátní prezentací vychá-
zejících hvězd na poli módní tvorby. Během
jednoho večera se divákům představili návr-
háři z Belgie (Antwerpy), Holandska (Arn-
hem), Rakouska (Vídeň), Finska, Jižní Afriky,
Slovenska a Česka. Celkem se tedy prezento-
valo 30 návrhářů z celého světa. Byli mezi ni-
mi Štěpán Mareš, Sander Bos, Boram Yoo,
Jenifer Milleder, Dilara Astam, aj. Fashion
show byla rozdělena na Dark Blok a Light

Blok podle denní doby. V každém bloku pre-
zentovalo okolo 13 návrhářů primárně své
absolventské kolekce jdoucí plynule po sobě.
We’re next bylo i tentokrát otevřeno nejširší
veřejnosti a splňuje vizi zakladatele Lukáše
Spilky, který vždy zve na WRN fashion show
kohokoliv, kdo o módu má i sebemenší zájem.
Cílem je rozvíjet zájem publika o módní tvorbu
a obohacovat českou kulturu. Formát prezen-
tačních bloků vychází z konceptu módní show
Antwerpské Royal Academy of fine Arts, kte-
rou během jednoho víkendu běžně navštíví až
2 500 diváků. „Show We’re next je poloviční
oproti velké antwerpské show na konci roku.
Chtěl bych českému publiku alespoň částeč-
ně nastínit tento velkolepý módní svátek,“ říká
Lukáš Spilka.

sf Praha – Ve Fashion Arena Prague Out-
let v polovině srpna otevřelo JD krejčov-
ství novou pobočku. Jde o zakázkové krej-
čovství Jiřího Dobiáše. 

Zákazníci nejnavštěvovanějšího outletového
centra Fashion Arena Prague Outlet tak bu-
dou moci využít služeb osobního stylisty,
úpravy oděvů na počkání a šití oděvu na mí-
ru. JD krejčovství je již zavedenou sítí krej-
čovství, která v Praze mohou zákazníci na-
lézt hned na třech dalších adresách.
Společnost JD krejčovství nabízí zájemcům
kompletní škálu bespoke/zakázkových oděvů
jak pro pány, tak pro dámy. Na základě indi-

viduálního přístupu k jednotlivým zákazníkům
do svých služeb zahrnuje také kompletní
úpravy a modelace konfekčních oděvů, a to
od zipů, přes zkracování nohavic, až po pře-
šití a úpravy oděvů. Zákazníci mohou využít
ale i služeb osobního stylingu, který je možné
rezervovat jak z pohodlí domova prostřednic-
tvím e-mailu, tak osobně u prodejního asis-
tenta v jakémkoliv obchodu Fashion Arena
Prague Outlet.
„Vyrůstal jsem v krejčovské rodině. Já se
nejdříve vydal jinou profesní cestou, ale pak
jsem pochopil, že tuto práci opravdu miluji.
Možnosti spolupráce s Fashion Arénou si ve-
lice vážíme a bereme ji současně také jako

závazek. I nadále chceme v co nejkratším
čase zákazníkům nabízet kvalitní službu a za
rozumné ceny,“ uvedl Jiří Dobiáš, majitel
společnosti JD krejčovství.

Evropská unie

NOVÁ TEXTILNÍ STRATEGIE

JD krejčovství

OTEVŘENÍ NOVÉ POBOČKY

We’re next

STUDENTSKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
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Brno – Výzkum a vývoj vodivých hybridních šicích nití a jejich
uplatnění v různých smart textiliích probíhá ve spolupráci VÚB
s RICE – výzkumným centrem Fakulty elektrotechnické Západoče-
ské univerzity v Plzni a Textilním zkušebním ústavem. V rámci vý-
zkumného projektu Nomatex (Nové materiály, technologie a tex-
tilní elektronické prvky pro oblast smart textilií – FV 30051) byly
vyvinuty speciální vodivé hybridní nitě vhodné pro pokročilá řešení
pro smart a e-textilie.

Vodivé hybridní nitě jsou založeny na ultra-
tenkých drátcích kombinovaných se synte-
tickými filamenty (polyester, polyamid).
Mají výborné elektrické vlastnosti s nízkým
lineárním elektrický odporem v Ω/m. Díky
velmi dobrým mechanickým vlastnostem
jsou plně kompatibilní se standardními tex-
tilními výrobními procesy (tkaní, pletení, vy-
šívání) a jsou vhodné i pro šití na standard-
ních šicích strojích a speciálních vyšívacích
strojích jako horní i spodní nit. Mají vyso-
kou odolnost v procesu údržby, vydrží více
než 80 pracích cyklů. Obecně lze vodivé
hybridní nitě využít jako vodiče, vyhřívací

segmenty, součást pro výrobu tlakových, teplotních nebo vlhkostních
senzorů pomocí technologie tkaní, pletení i vyšívání. Cílové užití vodivých
nití je možné ve smart oděvech nebo např. ložní prádlo pro monitorová-
ní životních funkcí při péči o stárnoucí nebo hendikepované osoby.

Dalším výstupem projektu jsou vodivé
pružné (pevné) stuhy. Tento produkt je
chráněn českým patentem. Vodivé stu-
hy mají Izolované i neizolované provedení
vodivé dráhy, v počtu 1–10 ve standar-
dizované rozteči 2,54 mm a umožňují
přímé kontaktování elektronických sou-
částek. V rámci projektu jsou bezpečně
ověřeny počty drah 1,2,3 a 4. Pružné
stuhy mají vysokou elasticitu (natažení
až na 170 %), Lineární odpor <1 Ω/m
nezávislý na natažení. Jsou odolné pro-
ti natažení (více než 60 000) a vůči ohy-
bu (30 000 ohybových cyklů a oděru

(20 000 otáček). Mají ověřenou odolnost vůči praní až 90 pracích
cyklů při 40 °C přičemž je zachována i elektrická funkcionalita. Jsou
zdravotně nezávadné.

Tyto vodivé stuhy umožňují přímou mon-
táž součástek technologií pájení SnBi
pájkou či lepením UV nevodivým lepid-
lem. Tyto produkty nabízí široké mož-
nosti využití od vzájemného propojení
elektronických prvků a modulů – jedno-
duchého a rychlého spojení a odpojení
zdroje energie (baterie) se senzorem,
ovládacími prvky (např. LED), přes vyhří-
vací segmenty až jako součásti pro výro-
bu a propojení senzorů (tkaní, pletení,
vyšívání), tlačítek, haptických prvků. Vo-
divé pružné stuhy lze s výhodou využít ja-
ko náhradu vodičů a kabelů směrnic, je-

jichž výhodou je možnost pružného provedení různých struktur
s dlouhodobou ohebností bez ztráty funkcionality v tenkém provede-

ní, které jsou lehké a umožnují kontaktování pomocí krimpovacích
konektorů.

Závěr
Výroba a především užití pružných vodivých stuh posouvá možnosti
integrace elektronických prvků do textilií na výrazně vyšší úroveň.
Nabízí široké možnosti uplatnění především v oblasti e-textilií, která
v poslední době získává čím dál silnější pozici v „high tech“ doméně
nositelné elektroniky. Tyto vodivé stuhy mohou sloužit nejen jako no-
siče jednotlivých elektronických součástek nebo celých elektronic-
kých modulů, ale zároveň mohou sloužit jako propojovací vodiče ne-
bo sběrnice. Další výhodou je široká variabilita a kastomizace vodi-
vých stuh, tj. například možnost zvyšování proudové zatížitelnosti,
změna elektrických charakteristik vodivých elementů, počty vodivých
elementů, roztečí vodivých drah a v neposlední řadě i poměrně velký
rozsah šíře těchto stuh. Výhodou pružných vodivých stuh je rovněž
jejich vysoká odolnost během užívání a údržby (praní), která umožňu-
je dosažení dlouhé životnosti výsledných e-textilních produktů.

Ing. Petra Dufková, TZÚ, s.p.; Ing. Miloš Ferkl, VÚB, a.s.; 
Doc. Ing. Jan Řeboun, PhD. ZČU Plzeň

www.tzu.cz

inzerce

NOVÉ MATERIÁLY PRO
OBLAST SMART TEXTILIÍ



sf Mohelnice – V České republice se konají i události s dlouholetou tradicí,
jednou z nich je módní večer plný módních přehlídek Top Styl, který pořádá
módní návrhář Luděk Hanák ve spolupráci s Boutique Style Mohelnice svojí
maminky Dany Hanákové. První edice po koronavirové pauze se uskutečni-
la 24. září 2021 ve velkém sálu DK Mohelnice. 

Návštěvníci Top Stylu mohli shlédnout modely z tvorby předních módních návr-
hářů, jako jsou Petr Kalouda, jehož tvorba se skládá nejen z velmi extravagant-
ních modelů pro pány, ale i velmi propracované tvorby pro dámy, Tereza Sabáč-
ková, již je známá tvorbou výrazných dámských společenských a svatebních ša-
tů, Martin Čapek, tvořící nositelnou módu pro muže, Yvona Leitner, která tvoří
extravagantně propracovanou módu pro ženy.
Svou tvorbu představila také módní návrhářka Olga Rusakova, již se nebojí ba-
rev a má kladný vztah k extravaganci. Na závěr večera představil svoje umění
módní návrhář Luděk Hanák, jehož modely potěšily milovnice lesku a společen-
ských šatů především.

Svět textilu & obuvi
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PRVNÍ PO LOCKDOWNU

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Teprve dnes jsem objevila váš časopis z jara letošního roku a zaujaly mě dva
články – Zaměřeno na podprsenky a Velikosti dětské obuvi. V prvním článku mi-
mo jiné majitelka obchodu uvádí, že dnes je mnoho zboží, je tedy možno si vy-
brat kvalitu, ve druhém článku jsem byla přímo „zděšena“, že dítě navštěvující
2.–3. třídu má nožku ve velikosti 39.
S paní majitelkou bohužel nemohu souhlasit. Zboží je opravdu hodně, ale pokud
jste majitelkou postavy vysoké 150 cm, vážící 42–43 kg, máte docela velký
problém. V dámském je vše velké, dlouhé, nákup v dětském oddělení (který pro-
davačky většinou doporučují) nelze akceptovat (zboží v dětském je určeno pro
děti a dospělá žena by v něm vypadala dost divně). Bohužel se vše vyrábí na výš-
ku kolem 170 cm a velikost 36 mnohdy odpovídá spíše velikosti 38. Takže s po-
žadavkem na velikost 34 neuspěji. Stejný problém je s obuví. Dámská obuv za-
číná u velikosti 35, velikostně odpovídá spíše 36. Nákup v dětském také není
výhra. Letní sandálky ano, ostatní botky ne – jsou příliš úzké a noha „dospěláka“
má problémy. Kdo nezažil, neuvěří. Je to skutečně velký problém. Můj názor je
takový, že se vůbec neví, jak vypadá česká populace. Pro ženy, které jsou pro-
storově rozměrnější, existují prodejny s nadměrnými velikostmi (proč nejsou
s podměrnými?). Proč v každém krajském městě není prodejna obuvi, která by
mimo standardních velikostí nabízela také podměrky a nadměrky? 

Jana H., Plzeň

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str. 2), WICO B.G.M. (str. 4), Blakar trading s.r.o. (str. 5), ETKA (str. 6),
Main Group Technologies SRL (str. 7), Šárka Ordošová (str. 21), CityZen
(str. 33), TZÚ (str. 37), Světluška (str. 40).

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

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