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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou další vydání odbor-
ného časopisu Svět textilu&obuvi. Jen pár
dnů uplynulo od doby, kdy jsme si připomněli
30. výročí Sametové revoluce. A to je důvod
k malému zamyšlení. Jak si v průběhu té do-
by vedla Česká republika a jak naše branže? 
Podle nejnovějších dat OECD se Česká re-
publika v HDP na osobu podle parity kupní sí-
ly dostala letos po Řecku a Portugalsku
i před Španělsko a na dosah je Itálie. Roz-
hodně jsme na tom nejlépe ze všech býva-
lých postkomunistických zemí. To je dobrá
zpráva – více viz strana 40 tohoto vydání.
Již méně příznivé jsou čísla, týkající se kon-
krétně naší branže. Textilní a oděvní průmysl
v současnosti zaměstnává u nás něco málo
přes 30 000 lidí. Je to více než třikrát mé-
ně, než tomu bylo před 30 lety. Také podíl
textilního a oděvního průmyslu na HDP se
zmenšil. A také – bohužel – jeho prestiž mezi
lidmi, což se mj. projevuje ve stále klesajícím

zájmu o studia či obory vyučení v branži.
Přesto naše branže zaznamenala i řadu
úspěchů: Jde (většinou) o moderní výrobu,
kde dlouhodobě stoupá produktivita práce.
Firmy vyvážejí své výrobky do mnoha zemí
světa, kde se vesměs s dobrými výsledky
utkávají s nejvyspělejší zahraniční konkurencí.
Tuzemské firmy běžně vystavují v zahraničí,
kde – zejména v Německu – tvoří významnou
část portfolia vystavovatelů. Nákupčí z České
republiky nakupují doslova po celém světě. 
Ať již máte na vývoj posledních třiceti let ja-
kýkoliv názor, jedno je jisté: textilní, oděvní
a kožedělná branže již několik let po sobě vy-
kazuje zase růst. A to se týká jak výroby, tak
i obchodu. Přejme si, aby tomu bylo i v dal-
ších letech. 
Na závěr mi dovolte, vážení čtenáři, popřát
vám všem co nejspokojenější prožití vánoč-
ních svátků a také mnoho štěstí, pracovních
úspěchů a hlavně zdraví v nadcházejícím ro-
ce 2020. Michal Korol, šéfredaktor
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Vážení čtenáři

blíží se konec roku, a tak bych využil této
příležitosti k malému zamyšlení nad situ-
ací v textilním a oděvním průmyslu. Již
několik let žijeme v očekávání ekonomic-
ké recese, která jako by latentně byla
pořád kdesi na obzoru, ale přesto se
ještě plně neprojevila. Jak se tato situ-
ace promítá do našeho odvětví? Osobně
bych řekl, že velmi nejednoznačně. Za-
tímco samotný textilní průmysl letos bo-
juje o jedno nebo dvě procenta růstu tr-
žeb, oděváři překračují podle dostup-
ných dat desetiprocentní hranici. Zdá

se, že se trendy těchto dvou částí našeho odvětví začínají rozcházet.
Možným vysvětlením může být, že se oděvářům podařilo hnout s ce-
nami, protože počet zaměstnanců u nich spíše stagnuje, takže vyšší
objem výroby se spíše nedá předpokládat. Samotný textilní průmysl
je velmi diferencovaný, přičemž zde jako indikátor mají určující vliv fir-
my s miliardovými obraty, které se zaměřují na technický textil. Je-
jich aktuální situace dokáže ovlivnit obraz celého odvětví. Nicméně,
podíváme-li se na výhled do konce roku, tak si zřejmě textilní a oděv-

ní průmysl jako celek zachová trend
růstu tržeb. Podle mého odhadu by se
jejich nárůst mohl pohybovat v průmě-
ru okolo jednoho až dvou procent. Ov-
šem v lepší situaci letos zůstane oděv-
ní průmysl. 
Obdobně jako vloni i letos musejí firmy
čelit silnému nedostatku zaměstnanců
a velkému tlaku na růst mzdových ná-
kladů. Firmy sice nabírají zahraniční pracovníky, ale také je ztrácejí,
a tak jde o nepřetržitý proces výměny, což má samozřejmě rovněž
dopad na produktivitu práce. Z hlediska zahraničního obchodu stále
přetrvává u vývozu textilního a oděvního zboží z ČR vysoký podíl ev-
ropských zemí. Mimo ně se vyváží jen velmi málo, nicméně v letoš-
ním roce mírně stoupá podíl vývozu na americký a africký kontinent.
Vážení čtenáři, využívám této příležitosti, abych Vám do nového roku
popřál hodně podnikatelských, pracovních i osobních úspěchů, a vě-
řím, že se s mnohými z Vás setkám na některých akcích, které
ATOK pořádá nebo spoluorganizuje.

Jiří Česal
výkonný ředitel 

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

inzerce

sf Opava – Dům umění v Opavě hostil od-
polední část programu prvního ročníku
akce Fashion Storm. Následoval večerní
program, který zahrnoval módní přehlídky
návrhářů z odpolední části. V rámci pro-
gramu proběhly workshopy Lady Vyvialo-
vé s názvem Proč se věnovat módě?
a Lucie Bielákové – Paper flowers. Fashi-
on talků se chopila uznávaná módní kritič-
ka Františka Čížková. Dále Lucie van Ko-
ten, s tématem Manuál zdravé pleti, již je
lifestylovou blogerkou. 

Návštěvníci Fashion Storm si mohli popoví-
dat se zástupci prezentujících firem, pro-
hlédnout si jejich zboží zblízka, případně si ho
přímo zakoupit. Mezi firmami byli Dara bags
(ostravská firma vyrábějící precizně ušité ka-
belky), MarVa de Luxe (rodinná ostravská fir-
ma, která dědí obor dámská krejčová bez-
mála 100 let z generace na generaci, své
modely tvoří pouze z přírodních materiálů ja-
ko modalový a bambusový úplet, kašmír, vlna
a viskóza, které nakupuje v té nejvyšší kvalitě
na českém a německém trhu, doménou této
firmy je především tvorba ze stoprocentního
hedvábí), Ty Identity (unikátní prostor v Os-
travě s prodejní platformou pro vybrané de-
signéry, návrháře, grafiky a autory originální
současné tvorby různých identit, módní ná-

vrhářka Denisa Dovalová (působí v Praze,
má za sebou mnoho úspěchů, tvoří pod svojí
značkou Denisa Dovala), módní návrhářka
Lada Vyvialová (materiály studia Lada Vyvi-
alová jsou nositeli unikátního českého nano-
technologického patentu. Tvar vlákna, struk-
tura pleteniny a antibakteriální stříbro dodá-
vají modelům jedinečné funkční vlastnosti.
Tým ateliéru se opírá o dlouhodobou spolu-
práci s předními českými odborníky na nano-
technologie.). Dozvědět se více mohli náv-
štěvníci Fashion Storm o streetové značce

City Folklore, za níž stojí Petra Gherbetz, dá-
le o autorské tvorbě Ivany Mifkové, tvořící
pod značkou ARTGI, ale i tvorbě módní návr-
hářky Nikoly Zezulové (tvoří především limito-
vané dámské módní kolekce). Přítomná
v Opavě byla také módní návrhářka Jitka
Stauder.
Příjemný zážitek vyvolaly nejen módní přehlíd-
ky, které ukázaly širokou škálu pestrosti na-
bídky v módě, ale i nádherné prostory koste-
la sv. Václava s atmosférou historické noble-
sy, podporující současný design.

Fashion Storm

PŘEHLÍDKA V KOSTELE
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Vážení čtenáři

blíží se opět konec roku. A jaká je jeho
bilance? Letos v září byla díky iniciati-
vám naší asociace podepsána regionál-
ní sektorová dohoda pro Zlínský kraj pro
oblast textilního, kožedělného a obuvnic-
kého průmyslu (RSD TOK). Posláním
RSD TOK je rozvíjet tradici tohoto podni-
kání ve Zlínském kraji, zejména pak ale
zvýšit prestiž TOK průmyslu a zájem
mladé generace o studium oboru. Zajis-
tit více kvalifikovaných odborníků i absol-
ventů odborných škol pro TOK průmysl
bude možné jen podporou technického

vzdělávání a propagací podniků jako perspektivních zaměstnavatelů. 
Důležitá je větší provázanost teorie s praxí a kvalitní připravenost ab-
solventů odborných škol na požadavky zaměstnavatelů. Je nutné vy-
tvářet nové výukové programy, postavené na znalostech výrobní
technologie a současně obsahujících široké znalosti technologií ji-
ných oborů, ve kterých je výroba aplikována. Pro odbornou výuku
mohou podniky poskytovat odborníky z praxe a zajišťovat i odborné
praxe studentů. 

Obuv, kterou je zapotřebí vyrábět na míru, ne-
ní možné efektivně vyrábět v Asii. S rostou-
cím stárnutím populace, a tento trend je ce-
loevropský, přibývá lidí, kteří nejsou schopni
se obouvat do sériově vyrobené obuvi. Potře-
bují alespoň individuální ortopedickou vložku,
ale častěji i celou ortopedickou obuv nebo
obuv individuálně vyrobenou. Totéž se týká
problematiky pracovní obuv.
V poslední době se začíná více hovořit i odpo-
vědnosti a kvalifikovanosti prodávajících, zejména v souvislosti s pro-
dejem dětské nebo zdravotní obuvi. Také zde je nutné mít určité
know-how, protože dětská noha není zmenšenou kopií nohy dospělé-
ho člověka a obouvání dětí má svá specifika. Z tohoto důvodu naše
asociace požádala a získala dotaci z Evropského sociální fondu na
rozsáhlý vzdělávací projekt.
Dovolte mi, abych Vám popřál příjemné a pohodové prožití svátků
vánočních a do nadcházejícího symbolického roku 2020 pak pevné
zdraví, pracovní i osobní úspěchy a zejména, abyste neztratili vůli
a chuť podnikat. Vykročte do nového roku správnou nohou a ve
správné obuvi!

Miroslav Bísek
prezident, Česká obuvnická a kožedělná asociace

inzerce

sf Praha – Velkopřevorský palác v Praze
hostil 8. listopadu večer s módním obsa-
hem a názvem Créme de la créme. Slav-
nost uspořádala komunita Elegantní Če-
sko, za kterou stojí Pavlína Kvapilová. Ta-
to dáma celý večer také moderovala. 

Během večera proběhly módní přehlídky zna-
ček sweet 666, za níž stojí Dana Hapalová,
TAMARA – zakladatelka značky má vlastní
zkušenost s nepadnoucím business obleče-

ním a malou nabídkou sortimentu, proto za-
ložila vlastní značku, pro níž je zásadní mate-
riál a kvalitní střih oděvů, Otto Kilian – nabízí
látkové motýlky výrazných barevných desig-
nů, dále La Suzi. Zajímavou alternativou k lát-
kovým motýlkům jsou motýlky kovové od
značky Ondráček. Přítomné dámy zaujala
značka My pled nabízející přes 30 střihů plé-
dů. Zakladatelky této značky každou látku,
z níž budou pléd tvořit, zkouší na svém těle.
Večer Créme de la créme dal prostor pre-

zentaci šperků značky Modesi. Modely zná-
mé svými praktickými vlastnostmi ukázala La-
da Vyvialová. Hřebem večera byla módní pře-
hlídka kolekce Natali Ruden. Za milé překva-
pení hosté večera považovali pěvecké vystou-
pení Barbory Vaculíkové.
Elegantní Česko je komunita, která se snaží
českou společnost posunovat k zájmu o mó-
du, chování. Pořádá zážitkové akce jako na-
příklad Dny v jiných časech, aj., které člově-
ka přenesou do minulosti a zároveň jsou
podnětem k přemýšlení o našem součas-
ném životě. Autorkou projektu je moderátor-
ka, konzultantka a bývalá ředitelka divize ČT
Nová média Pavlína Kvapilová.

Stockholm – Nové nasměrování módního
koncernu Hennes & Mauritz (H&M) se vy-
plácí. Poprvé za více než dva roky se zisk ve
3. čtvrtletí opět zvýšil. Pomohlo k tomu ta-
ké to, že zákazníci dobře přijali letní kolekci. 

Podle H&M vzrostl zisk před zdaněním ve 
3. čtvrtletí v meziročním srovnání o čtvrtinu
na 5,01 mld. SEK (463 mil. EUR), oznámila
společnost H&M. Zisk po zdanění se zvýšil na
3,86 mld. SEK oproti loňskému zisku ve výši
3,1 mld. SEK. Švédský koncern tak překonal

očekávání analytiků. Tržby vzrostly ve třetím
čtvrtletí o 12 % na 62,57 mld. SEK. „Letní ko-
lekce byla dobře přijata a také podzimní sezo-

na začala slibně,“ uvedl šéf společnosti Karl-
Johan Persson. Ve 3. čtvrtletí bylo prodáno ví-
ce zboží za plnou cenu. Online tržby se zvýšily
o 30 %. Nejvýrazněji vzrostly tržby v USA, Ru-
sku, Polsku a Itálii. V Německu uvádí společ-
nost H&M nový koncept designu do svých ob-
chodů. Začala Kasselem a nyní po rekonstruk-
ci znovuotevřela druhý největší obchod o pěti
podlažích v Hannoveru. Moderní koncepce za-
hrnuje harmonickou souhru dřeva, světlých
barev a textilních závěsů a vnáší jasnost do
prezentace zboží. K designu obchodu přispívá
také osvětlení, rostliny a odpočinkové kouty
s útulnými sedacím nábytkem. Nový koncept
designu chce H&M testovat na sedmi místech
po celém světě.

Elegantní Česko

VEČER VĚNOVANÝ ELEGANCI

H&M 

RŮST TRŽEB
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Praha – V pátek 8. listopadu se v Praze se-
šli předsedové a vrcholní manažeři výrob-
ních družstev na pravidelné Celorepublikové
poradě Svazu českých a moravských výrob-
ních družstev (SČMVD). Vedle aktuálních in-
formací z činnosti SČMVD přináší porada
každoročně také zajímavou možnost přímé-
ho dialogu mezi zástupci výrobních družstev
a představiteli vlády nebo význačných insti-
tucí, kteří bývají k jednání přizváni.

V letošním roce byli na Celorepublikovou pora-
du SČMVD přizváni vicepremiér a ministr prů-
myslu a obchodu Ing. Karel Havlíček a ředitel
makroekonomických analýz ČSOB Ing. Petr
Dufek. Již z úvodního projevu JUDr. Rostislava
Dvořáka, předsedy SČMVD, bylo zřejmé, že
mezi nejzásadnější problémy, které výrobní
družstva v současnosti ohrožují, patří nedosta-
tek pracovníků, růst minimální mzdy a mezd
obecně, což následně potvrdila také závěreč-
ná diskuze. SČMVD s tlakem odborů na růst
mezd nesouhlasí. Požadavky odborářů, kteří
k jejich prosazení využívají především nedosta-
tek pracovníků na trhu práce, nejsou podlože-

ny ekonomickými výsledky. České firmy, které
pracují ve většině jako subdodavatelé nebo ve
mzdě, mohou jen těžko konkurovat mzdovým
podmínkám v zahraničních společnostech, což
může vést při přetrvávajícím nedostatku pra-
covníků k postupné likvidaci průmyslu v če-
ských rukách. „Růst mezd v České republice
se podle mého názoru úplně vymkl realitě. Zvy-
šovat minimální mzdu, tlačit tím na růst mezd
a omezit zahraniční pracovníky, aby si firmy
přeplácely lidi a mzdy rostly v nepoměru k růs-

tu produktivity práce, je pro mě nepřijatelná
věc, kterou vnímám jako výsledek politických
her a vítězství ideologie nad ekonomikou. Jako
by odboráři a část vlády nevnímali situaci, kdy
česká ekonomika sice stále ještě o 2 % roste,
ale tendence je naprosto jasná jízda z kopce,“
uvedl JUDr. Dvořák. V době zpomalování če-
ské ekonomiky sehraje růst mezd nad úroveň
produktivity práce např. v oděvní výrobě nebo
ve službách významně negativní vliv. Výrazně
budou růstem minimální mzdy zasaženi za-
městnavatelé zdravotně postižených osob
(OZP), kteří se v ČR pohybují na nechráněném
trhu v konkurenci běžných firem. 
Svaz českých a moravských výrobních druž-
stev (SČMVD) patří mezi největší a nejvýznam-
nější svazy zaměstnavatelů v České republice.
Je představitelem silné skupiny výrobních
družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády
a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva
širokou škálou odborných činností a služeb ve
stěžejních oblastech podnikání a vytváří a pro-
sazuje podmínky pro jejich rozvoj. Členskou zá-
kladnu svazu tvoří 200 výrobních družstev
z celé ČR.

sf Praha – Komunita Life is Fashion uspo-
řádala 23. října v prostorách Módního in-
stitutu v Praze událost Life is Fashion
pop-up Fashion networking. Témata pro-
cházející programem celé akce byly ne-
tworking, minimalismus, udržitelnost
a slow fashion. 

Všichni přítomní si dali za cíl bavit se o v po-
sledních měsících často skloňovaných po-
jmech, a tím, jak tyto principy můžeme
prakticky uvést do našich životů. Klíčem je
neustálé sebevzdělávání, a proto již po čtvr-
té nabídli komorní prostor pro blízké setkání
s návrháři a osobnostmi ze světa módy,
kteří uvažují odpovědně. Tento ročník byl za-

měřen také na networking. Proběhly zají-
mavé přednášky mimo jiné o udržitelnosti –
vtáhla posluchačky a posluchače do proble-
matiky odvrácené stránky módního průmys-
lu a připomněla okolnosti pádu továrny Ra-
na Plaza v bangladéžském městě Dháka,
poznání originálu luxusní kabelky a péči o ni,
varování před falzifikáty, aj. Na říjnové akci
byl přítomen módní návrhář Pavel Berky se
svojí novou kolekcí, nabízející mnoho kousků
z flanelu v barvách. Návrháře inspirovala
vesnice a opět se v ní, v některých kous-
cích, odráží jeho původ, jenž jej výrazně
ovlivňuje, jak sám říká. Roman Humlíček
rozšířil návštěvníkům obzory v oblasti kvalit-
ních džínů. Představil se nový obchod VONA

second chance, nabízející nové kousky ze
starších kolekcí od návrhářů. Skvělým obje-
vem zvláště pro přítomné dámy byla Kateři-
na Rýdlová nabízející body proti menstruač-
ní bolesti s názvem Moody.

sf Mohelnice – V Kulturním domě se v říj-
nu uskutečnil již 50. Top styl. Jde o módní
večer, kde už 25 let módní návrhář Luděk
Hanák představuje svoji novou autorskou
kolekci a jeho pozvaní hosté, kolegové
z módního průmyslu, zde mají přehlídku
svých aktuálních kolekcí.

V rámci jubilejního večera prezentovali své
kolekce známí čeští módní návrháři a návr-
hářky, mezi kterými byli Bc. Petr Kalouda,
Martin Čapek, Iveta Řádková, Jiřina Tauch-
manová a Yvona Leitner. Poslední jmenova-
ná je nejen módní návrhářka, ale také učí na

Střední škole designu a módy v Prostějově.
Bc. Petr Kalouda je známý jako učitel a díky
svým zajímavým a nositelným modelům, na-
příklad dámským kabátům. Velké přízni se
tento návrhář těší u dam v souvislosti s vý-
středně, extravagantně provokativními kou-
sky určenými pro muže. Velice rádi s návrhá-
řem Kaloudou spolupracují modelové Pavel
Řezáč a Pavel Januš.
Večer završila přehlídka hostitele, módního
návrháře Luďka Hanáka. Modely návrhářů
vynesly přední české modelky jako například
Andrea Verešová, aj. Role moderátora se
bravurně chopil herec Jan Čenský.

TOP STYL

JUBILEJNÍ MÓDNÍ VEČER

Life is Fashion

UDRŽITELNOST A NETWORKING

Foto: Arthur Koff

Porada SČMVD 

VÝROBNÍ DRUŽSTVA OHROŽUJE RŮST MEZD

Moděva, oděvní družstvo Konice, patří
k významným výrobcům konfekce v ČR
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Veletrh mtex+, Chemnitz, 

9.–10. června 2020 

TEXTILNÍ
SYSTÉM
„BACTERIA EX“

Chemnitz – Životu nebezpečné multirezistentní bakterie (MRSA)
se mohou v nemocnicích a pečovatelských domech šířit obleče-
ním, ložním prádlem nebo závěsy. Jejich přenosu zabraňuje inova-
tivní textilní systém „bacteria EX“, který na trh nyní uvedly dvě 
saské firmy.

Jsou to tkalcovna se speciál-
ní výrobou Spengler & Fürst
a výrobce konfekce Brändl
Textil. Základem produktu,
který během jedné hodiny
prokazatelně trvale zničí
všechny známé kmeny super-
bakterie MRSA, je hightech
tkanina s obsahem stříbra.
Textilie, které vykazují trvalé
antibakteriální účinky, nejsou
zdraví škodlivé. 
Výrobní sortiment firmy za-
hrnuje oblečení pro personál
i pacienty, závěsy do sprchy
a ložní prádlo. Robustní pro-
dukty, které se dají běžným

způsobem prát, jsou vhodné také pro využití v domácnostech. Punčo-
chárna Lindner GmbH, sídlící rovněž v Sasku, vyrábí pro program
„bacteria EX“ ponožky. Odolné pracovní ponožky, které jsou na chodid-
lech vyztužené a na jejich spodní straně mají protiskluzovou úpravu,
jsou vhodné pro personál v nemocnicích a pečovatelských domech.
Jejich o něco slabší provedení je určeno pro pacienty a klienty pečo-
vatelských domů. Více na www.bacteria-ex.de a www.lindner-socks.de

Pozvánka pro odborníky
Svaz textilního a oděvního průmyslu severovýchodního Německa (vti)
zve zájemce o speciální textilie do Chemnitzu na 8. mtex+ „Fair & Con-
vention for Hightech-Textiles“, který se koná 9. a 10. června 2020.
„I tentokrát srdečně zveme vystavovatele a odborné návštěvníky
z Čes ké republiky. Chceme naše přeshraniční styky nadále rozšiřovat
a jsme proto rádi, že partnerský svaz ATOK se sídlem v Praze připraví
pro české firmy na 8. veletrhu mtex+ společný stánek,“ zdůraznil ma-
nažer vti Dr. Ing. Jenz Otto. Více na: www.mtex-plus.de

in
ze

rc
eFirma LINDNER plete pro personál i pacienty v nemocnicích 

a pro pečovatelské domy speciální ponožky z materiálu 
„bacteria EX“ se schopností ničit životu nebezpečné zárodky

Jörg Brändl (Brändl Textil)
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NOVÝ MINIMALISMUS
A HRA S PROPORCEMI 

8

js Praha – V dámských jarních kolekcích převažuje tlumenější barevnost, klidnější tvarové
řešení a čistý vzhled se sportovními detaily. Nové impulzy vnášejí prvky utility, jako jsou

našité kapsy a subtilnější lampasy. Pro materiály je charakteristický přirozený a rusti-
kální vzhled. Směsi bavlny a lnu se setkávají s technickými materiály s hladkým oma-

kem. Velmi módní je monochromní barevné ladění, pro které je důležitá hra s efek-
ty matu a lesku a s různými strukturami. Základ šatníku tvoří nekomplikované kou-
sky od kalhotových obleků přes šaty, sukně a ležérní pleteniny až po parky a kla-
sické trenčkoty v moderním looku.

Uvolněná silueta a úhledný vzhled vynikne v monochromních barvách, jemných tónech
a sytých letních barvách, jako svítivý akcent se uplatní žlutá nebo neonové tóny. Tren-
dová barva žlutá se dál rozvíjí do svítivých oranžových tónů, přidávají se svěží nuance
zelené a khaki. Kombinují se klasické barvy jako přírodní bílá, světlá šedá, inkoustová

modrá a černá se svítivou zelenou nebo světlou modrou. V trendu je monochrom-
ní outfit v neutrálních přírodních tónech od koňakové po nebělenou bílou. 

Šaty a sukně patří k favoritům sezony a budou se nosit převážně v délce
midi nebo maxi. Představují se v nejrůznějších tvarech, ať už jako asy-

metrické, propínací v siluetě A, nebo se zdůrazněnou linií pasu. Ro-
zevláté sukně v délce midi ze lnu nebo saténu určují celkovou

módní siluetu, přidávají se stupňové maxisukně nebo pliso-
vané sukně. K nim stylové ladí femininní pleteniny v ležér-
ním preppy stylu nebo jemné halenkové topy. Halenky
ozvláštňují objemné rukávy a efekty plisování. Velmi
módní jsou košilové šaty přepásané páskem. 
Stále aktuálním klíčovým lookem jsou kalhotové obleky
v pánském stylu, které působí velmi cool a zároveň

svůdně. Zejména saka, které se nosí jen s podprsenkou.
Pánská saka se zvýrazněnou ramenní partií se doplňují

dlouhými, širokými a splývavými kalhotami. Kalhotový oblek zůstává nadčasový
v klasických barvách bílé, černé a béžové, ale objevuje se i v pastelových nebo vý-
razných barvách, včetně neonových. Se sakem se také mohou kombinovat ber-
mudy nebo šortky. Ze svrchního oblečení jsou v trendu pláště z duhově měňavých
materiálů nebo povrstvených lněných tkanin. Klasický trenčkot získává nový
vzhled díky měkkým a elastickým materiálům, rafinovaným kombinacím a deta-
ilům. Předimenzované parky se představují ve sportovním stylu, mohou se nosit
i jako kontrast k šatům.

B. Young

Set
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EASY TO WEAR

Pro snadno nositelný námět jsou charakteristické nově insceno-
vané klasické modely, čisté střihy a redukované barvy. Nový mi-
nimalismus přichází s moderními ansámbly ve světlých neutrál-
ních tónech. Typické jsou nekomplikované kalhotové obleky, le-

žérně elegantní košilové šaty, kabátky a pláště v pánském stylu
z přírodních materiálů. Novou měkkou siluetu podtrhují kalhoty

ze splývavých materiálů, s vyšším pasem a pasovými záhybky ne-
bo vázačkami v pase. K nim ladí bílé nebo proužkované halenky

ze lnu nebo bavlny.

Blue Seven Riani

INSPIRED 
BY NATURE

Přírodou inspirované barvy a tmavé letní tóny se využívají jak na
elegantní, tak městsky ležérní look, od obleku nebo šatů po cargo
kalhoty, vesty, overaly a rustikální kabátky v safari looku. Bavlna,
len, plamencové příze, rafie a síťoviny podtrhují přirozený vzhled
materiálů se strukturou drsnější na omak. Výrazný je vliv utility
a etno stylu. K trendovým barvám patří hnědá, žlutá, oranžová,
skořicová, karamelová, tmavá tyrkysová, rákosová a khaki, k nim
stylizované vzory leoparda a hadiny inovované barvami.

Marc Cain Fransa
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Blue Seven Sportalm

Luisa Cerano Marc Cain

MONOCHROME 
COLOURS

Ucelený look laděný do jedné barvy nebo jednoho barevného tónu
působí redukovaným a velmi úhledným dojmem. Silueta je ležérní,
uvolněná nebo předimenzovaná. Důležitá je hra s délkami a pro-
porcemi, efekty transparence a neprůhlednosti, kontrasty s tex-
turami. Hedvábně splývavé materiály se mohou kombinovat s tuž-
šími materiály se suchým omakem, bavlněné nebo lněné tkaniny
se strukturními pleteninami. Na pleteninách se často využívá jem-
ný efekt degradé. Monochromní look vynikne ve svěžích a svět-
lých pastelových tónech.

Foto: z přehlídek MBFW Berlin © Getty Images for Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, archiv firem

10

Caractere

Ichi

SPORTIVE INPUTS

Námět určují předimenzované siluety a sportovní prvky integrova-
né do moderního looku oblečení pro všední den. Sportovně laděná

barevnost zahrnuje svítivou oranžovou, modrou, žlutou, zelenou,
červenou, růžovou a kyselou zelenou. Charakteristické jsou funkční
a sportem inspirované kabátky, parky ve výrazných barvách, super

lehké pláště s funkčním povrstvením. Sportovní nádech dodávají
detaily jako náplety, tunýlkové průvleky, kontrastní zdrhovadla, lam-

pasy na kalhotách a výrazné sportovní proužky na mikinách, to-
pech a tričkách.

Elena Miro

Cinque
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VLIVY KREJČOVSKÉHO
UMĚNÍ V MODERNÍCH
INTERPRETACÍCH

V barevnosti se uplatní dva hlavní směry. Na
jedné straně odstíny námořnické modré,
kouřové šedé a chladné modré, na druhé
straně světlé béžové tóny po čokoládovou
hnědou. Do hry se přidává bílá, akcenty tvoří
mandarinková a citronová žlutá. Silueta zůs-
tává štíhlá, díky elastickým materiálům však
pohodlná. 
Moderní obleky z rozmanitých směsí se kom-
binují se sportovní vestou, tričkem, mikinou
s kapucí a nylonovým pláštěm. Saka se před-
stavují spíše decentně, s tlumenými káry ne-
bo vzory působícími jednobarevným do-

jmem. Look městského dandyho se in-
terpretuje moderně a zároveň funkčně.
Příkladem je kárované sako s proužko-
vanou vestou a jednobarevné kalhoty,
které lze různě obměňovat. Důležité
jsou detaily. U saka jsou to například
kontrastní knoflíkové dírky a jinak ba-
revné knoflíky, připomínající tradiční

krejčovské umění v moderní interpretaci. Sa-
ka jsou převážně nepodšívkovaná nebo polo-
podšívkovaná. 
Kalhoty jsou většinou uměřeně úzké s délkou
kolem kotníku, v pase mají záhybky. Casual
kalhoty chinos patří ke klasice, nabízejí se ve
světlých a pastelových tónech, jak v normál-
ní, tak zkrácené délce. Mohou mít barevně
odlišný rub, který vynikne při ohrnutí dolního
kraje nohavice. Zkrácené tvary kalhot ze
strečových materiálů se zvlášť úzkou šířkou
nohavice podtrhují moderní siluetu. V nabíd-
ce nemohou chybět džíny s autentickým
opráním, kalhoty s tónově sladěnými lampa-
sy, s pohodlným tunýlkovým průvlekem nebo
pruženkou v pase. 
Košile se vyznačují štíhlými i normální tvaro-
váním. Základem vzorování jsou decentní
proužky, drobné dezény, moderní kára, ne-
konvenční motivy fauny a flóry. Na košile se
využívají tkaniny, které jsou lehké, vyzařují
jemný lesk a vynikají snadnou údržbou. Mo-
derní je stojáčkový límec, ale v kolekcích košil
jsou stále zastoupeny žraločí límce a límce
s propínacími špičkami. 
Kabátky a bundy se představují z funkčních
materiálů a s prodyšnou síťovinovou podšív-
kou. U plášťů, které mají módní délku mezi
84 až 91 cm, hrají velkou roli lehké inovativ-
ní materiály. Klasické střihy se nově interpre-
tují a spojují s moderními detaily.

js Praha – V nových pánských kolekcích se projevuje návrat ke krejčovskému umění. Spo-
juje se úcta k tradici s diskrétním luxusem a harmonickým vzhledem promyšleně sestave-
ného outfitu. Charakteristické jsou rafinované detaily, perfektní vedení linií, jemné povr-
chové úpravy, hra se vzory, barvami a materiály.Důležitá jsou separátní saka, flexibilně
kombinovatelná s vestami a kalhotami, která umožňují vytvářet individuální look v úhled-
ném elegantním nebo ležérním looku. Obleky se představují v moderních interpretacích se
zkrácenými kalhotami, ležérními saky a sportovními pleteninami. Žerzeje hrají nadále důle-
žitou roli u sak, vest a kalhot, módní zůstávají bluzony a trenčkoty.

12

Digel

Marvelis
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Foto: archiv firem

BACK TO DRESSED 

Jarní móda bude víc pěstěná, úhlednější. Konfekce si získává dů-
ležitost, její podíl se v nových kolekcích zvýšil. Silueta je přiléhavěj-

ší a čistá. Tónově odstupňované vzory, včetně kár, působí velmi
decentně. Košili nahrazuje mikina nebo tričko, a pokud se pod

oblek přece jen vezme košile, je k ní moderní vesta. Přestože je
silueta užší, celkový vzhled zůstává uvolněný a klidnější. V barev-

nosti dominuje námořnická modrá, šedá a matná olivová v mono-
chromním outfitu. Prosvětlují ji bílá a písková, ale také akcenty

oranžové a neonové zelené.

Cinque

Digel

Benvenuto

Olymp

Guido Maria Kreschmer

SMART NATURE 

Inspirací je botanika, džungle a tropy. Vedle drobných vzo-
rů se objevují květy a listy převážně na velkoplošných po-
tiscích košil. Grafické motivy tón v tónu působí na barevné
půdě zvlášť moderně. Barvy z botanických potisků se

uplatní celoplošně i na kalhotách. U triček a pólokošil
určují módní vzhled proužky a drobné retro de-

zény. Vedle těchto vzorů se uplatí struktu-
ry a žakáry. Pro kombinování jsou dů-

ležité pískové a béžové tóny. Oranžo-
vá a kávová hnědá vytvářejí teplé

akcenty k základním barvám bí-
lé, šedé a tmavé modré.

Brax
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Dětská móda pro jaro a léto 2020

ATRAKTIVNÍ HRA 
S MINI-ME LOOKEM

Velveteen Piccola Ludo

Phi Clothing

Ve fantazijním dětském světě se lze vydávat
do virtuálního vesmíru, světa videoher
a neuvěřitelných zážitků, objevovat africkou
savanu a divoká tropická zákoutí. Bezsta-
rostné léto a dobrodružství podtrhují tren-
dy jako jsou zvířecí a tropické potisky v širo-
ké paletě barev, od neutrálních tónů bílé
a šedé přes neonové a pastelové odstíny až
po svítivé tóny žluté a červené. Vedle florál-
ních dezénů se uplatní proužkové a geo-
metrické motivy. Vojenský styl odlehčují sví-
tivě třpytivé barevné pajetky, které se před-
stavují se na různých texturách a materi-

álech, od jemných tylů přes organzu po
krajky. Džínové kolekce v jednoduchém čis-
tém vzhledu s měkkými splývavými liniemi
jsou navrženy tak, aby umožňovaly aktivní
prožívání každodenního života. Světlý denim
v odstínech azurové se pro chlapce nabízí
v kombinaci se žlutou, pro dívky v kombina-
ci s bílou krajkou.
Pro jaro a léto je nepostradatelná optimis-
tická a veselá paleta barev. Zastoupeny
jsou letní tóny od modré po monochromní
odstíny vodové zelené. Nově se interpretuje
klasická kombinace námořnické modré,
červené a bílé. Důležité jsou tištěné námoř-
nické a pirátské motivy, proužky a grafické
vzory, tropické a květinové potisky, motivy
tropického ovoce, motýlů, kaktusů, zvířecí
dezény, etnické proužky a solitérní potisky
zvířat. Letní look dívčích kolekcí oživují ak-
centy neonové růžové, třpytivé detaily, tro-
pické ovoce, velké květiny v retro looku
a drobná kvítka ve stylu Liberty. V chlapec-
kých kolekcích nemohou chybět loga, ironic-
ké a kreativní potisky na mikinách, tričkách,
džínech a pleteninách.

js Florencie/Praha – Na veletrhu Pitti Bimbo ve Florencii se mnoho kolekcí pro jaro a lé-
to 2020 představilo v mini-me looku, tedy v osobité miniaturizaci módy dospělých. Ten-
to trend se prosazuje ve všech segmentech, jak v dívčí, tak v chlapecké módě. Promě-
ňuje se do stále přitažlivější hry, jejímž cílem je zdůraznit vzájemný vztah náklonnosti
a porozumění mezi rodiči a dětmi. Kromě toho se kolekce pro jaro a léto 2020 inspirují
různými dalšími náměty, jež se liší barevností a příběhy, které vyprávějí. Mezi inspirační
zdroje patří například svět rock and rollu Elvise Presleyho, film Pomáda s atmosférou
50. let nebo televizní seriál Melrose Place evokující letní náladu. Nechybí ani dívčí styl
glamour pro formální a společenské příležitosti nebo naopak casual námět Easy Chic
u oblečení pro volný čas. 

Abel e Lula

Manila Grace

CITY GARDEN

Námět inspirovaný zahradou v novém elegantním
looku se zářivými florálními motivy, romantickými vý-

šivkami, přírodními texturami, harmonickými puntíky
a proužky. Zdrojem inspirace jsou 80. a 90. léta, kombi-

nuje se nebělená bílá a zářivá bílá se sofistikovanými a neonovými
chromatickými záblesky. Prvky městské ikonografie se spojují
s exotickými ráji kultury Tiki. Zářivá růžová květin, modrá Tichého
oceánu a zelené odstíny tropických listů se převádějí na oblečení
v kaleidoskopu duhových barev. Materiály jsou měkké a splývavé,
oživují je efekty řasení a plisování. Důležité jsou krajkové šaty se
záplavou volánů a široké kolové sukně.



15

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

listopad – prosinec 2019

Foto z veletrhu Pitti Bimbo, Florencie © Giovanni Giannoni

NATURAL LIGHTNESS

Charakteristickým znakem luxusních kolekcí, vyrobených v Evropě, je
přirozená lehkost, udržitelnost a rafinovaná, nikoli přehnaná elegan-
ce. Hodně se využívá bio bavlna, gázy, proužkovaný gabardén a se-

ersuckery. Detaily jako jsou knoflíky z přírodního dřeva navozují
v kombinaci se lnem svěží dojem. Sportovnější materiály jako froté,

bavlna a fleece se uplatní na pólokošilích, pleteninách a bundách
pro každodenní nošení. Dívčí lněné šaty vyniknou v jemných pudro-
vých odstínech, zatímco na culottes a overalech z chambraye se

uplatní modré odstíny. Jako dekorativní prvek se využívají rýšky, ne-
nápadné multikolorní aplikace zdobí tuniky a halenky.

Phi Clothing

Laranjinha

Knot Manila Grace

Velveteen

Cherry Papaya Boboli Tuc Tuc

Play Up

GREEN TOUCH

Dětské oblečení se ubírá „zelenou“ cestou. Příroda je předlohou pro
životní rytmy a styl v „mini formátu“, je zdrojem pohody a spolu s pro-
měnlivým počasím přispívá ke znovuobjevování šatníku v souhře
s fantazií a kreativitou. Organické materiály jako len a bavlna, v suro-
vé nebo zušlechtěné variantě, navazují v dokonalé rovnováze dialog
se živly – sluncem, větrem a deštěm. Inspirací pro nové koncepce
oblečení, vycházející z kontaktu s přírodou, je cestování, lesní svět,
exotické motivy flóry a fauny v nejrůznějších tónech. Zvířecí potisky
i rostlinné motivy se stávají vizuálním podnětem pro nová dobro-
družství mezi fantazií a skutečností.

Piccola 
Ludo
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Trendy obuvi pro jaro 2020

DŮLEŽITÉ JSOU POHODLÍ,
MĚKKOST A LEHKOST 

DÁMSKÁ OBUV
I když velká obliba sneakerů zdaleka ještě nekončí, lze pozorovat jistý posun k tradiční obuvi jako jsou sandály, loafery a nazouváky, stejně jako
k městským modelům. Elegantní kotníčková obuv se představuje ve střízlivých tvarech, které dají vyniknout přirozenému vzhledu usní. Přidávají
se lodičky a elegantnější modely na štíhlejších, vyšších podpatcích pro společenské příležitosti. V barevnosti patří mezi nejdůležitější barvy čer-
vená, oranžová, růžová pink, olivová zelená, bílá, modrá, khaki, žlutá a pleťové tóny nude. Vedle nich jsou v trendu chladnější pastely, metalické
tóny a třpytivý povrch.

js Düsseldorf/Praha – Nové trendy pro jarní sezonu představil ve-
letrh Gallery Shoes v Düsseldorfu. Přestože návštěvnost veletrhu
byla velmi uspokojivá, vystavovatelé si stěžovali, že nákupčí jsou
málo odvážní, raději sázejí na jistotu a objednávají málo kreativní
modely, ačkoli od výrobců očekávají novinky a styly orientované na
design. Přitom i spotřebitelé stále víc vyžadují modely, které spl-
ňují nejnovější trendy, zároveň jsou maximálně pohodlné a univer-
zálně použitelné pro každodenní nošení. Na současných trendech
obuvi se promítají sportovní a městské vlivy, stejně tak casualiza-
ce jako životní styl. Pohodlí pro nošení se spojuje s lehkostí
a měkkostí a patří mezi rozhodující nákupní kritéria. Materiály
jsou měkké, od usní po pružné technické i pletené materiály 
s nylonem nebo neoprenem. Měkké úpletové svršky sportovní
obuvi často připomínají ponožky.

Důležitou roli hrají také stélky s částečně tvarovanou, odnímatelnou a vy-
měnitelnou vložkou, pružné podešve a přiměřené středně vysoké pod-
patky. V trendu jsou štíhlá kopyta, do módy přicházejí opět lehce nazna-
čené tvary karé. Platformy a klínové podešve nabízejí větší pohodlí pro
chůzi a špalíkové podpatky jsou masivnější. Pro rychlé obutí se často vy-
užívají jen vizuálně provedená šněrovadla, pod kterými se skrývá elastic-
ká vsadka nebo pruženka. Hodně inovací se objevují u podešví jako jsou
nové technické materiály, transparentní nebo bílé podešve vyrobené
z PU, vrstvené pryže, podešve se vzduchovými polštáři a vložkami, takže
i obuv na pohled působící robustním dojmem je lehounká jako pírko.

Semler

Marc Cain

Moda di Fausto

CLEAN LOOK

V nových čistých modelech se odráží minimalistický styl,
v uni a redukovaný na to nejpodstatnější, podešev a svršek.
U prosté obuvi méně znamená více. Zhotovuje se většinou
z obzvlášť měkkých usní, které vyniknou samy o sobě, bez
jakýchkoli detailů a někdy i bez švů. Jednobarevné provede-
ní v lichotivých ecru, pískových a karamelových tónech
umocňuje vysoce kvalitní výraz. Minimalistický podtón se ta-
ké prosazuje na nazouvácích s bezešvou konstrukcí v uni
nebo bikolorech.

Jeannot

Tamaris

PakersonShabbies Amsterdam

NATURAL LOOK 

Téma přírody je megatrendem, ať už se to týká materiálů ne-
bo barevnosti. Kromě měkkých velurových usní se uplatní us-
ně v řemeslném charakteru, efekty splétání, rafie, lýko a ma-
kramé, a to jak u podešví, tak svršků. Vracejí se espadrily
v kreativních i hybridních interpretacích. Využívá se také ko-
rek, jak pravý, tak umělý, mimo jiné i pro měkčí spodek pode-
šví. Paleta barev dosahuje od světlých pískových nuancí, přes
všechny odstíny hnědé od karamelové a přírodní hnědé přes
rákosové a zelené odstíny až po teplé tóny koření.
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Stonefly Floris van
Bommel

Baldinini Romit
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CASUAL OBUV

Nabídka zahrnuje derbovní a pouštní obuv, mokasíny, běžeckou
obuv a sneakery, včetně jejich hybridů, které patří k must-ha-
ve. Sneakery se prosazují v různých provedeních, ať už jsou to
minimalistické modely v barvě a detailech, kreativní v umělec-
kém a fantazijním stylu až po tzv. ugly dad sneakery nebo mo-
dely v autentickém vzhledu s nádechem heritage. Nepostrada-
telné jsou bílé sneakery, následované sneakery v námořnické
modré na pryžové profilované podešvi. Stále jsou aktuální mod-
ré tóny, teplá bordó a odstíny zelené.

BYZNYS OBUV

U klasické obuvi dominují puristické střihy. Individuální ruční
úprava dodává šněrovacím polobotkám mimořádný charakter
a nezaměnitelný vzhled. Barevnost obuvi je sladěna s barev-
ností oblečení od námořnické modré přes antracitovou, hně-
dou a béžovou až po širokou paletu přírodních tónů, čímž ak-
centuje total look. K byznys oblečení pro mladé se nabízejí le-
žérní polobotky, pohodlné byznys modely i sneakery v černé,
pískové, koňakové i bílé. Tvary jsou klasické nebo s módně za-
oblenými kopyty, s lehkou špičkou karé.

17

Pakerson

Floris van Bommel

Hoegl

Caprice

Také v pánské obuvi zůstávají sneakery nejdůležitějším druhem obuvi. Mohou být v klasickém tvaru v módní bílé barvě, nebo s výraznou
podešví a barevnými detaily. Pro pěstěný byznys styl se nabízejí šněrovací polobotky v klasické hnědé s nenápadnými detaily, oxfordky,
pruženková a přezková obuv. Pro muže, kteří nevyznávají ani příliš sportovní, ani příliš klasický look, jsou v nabídce hybridní modely inspi-
rované jak byznys, tak i sportovní obuví. Vedle hovězin, usní nappa a velurů se hodně objevují usně s atraktivním povrchem a neobvyklým
reliéfem. Moderní tvary a propracované nápadné podešve upoutají pozornost.

PÁNSKÁ OBUV

Tamaris

Cinque Tamaris

Lloyd
s. Oliver

SNEAKERMANIA

Módní sneakery se vyznačují harmonickými směsicemi materi-
álů a elegantními detaily, které působí žensky a městsky záro-
veň. Metalické usně se kombinují s měkkou usní nappa, pozor-
nost upoutají síťovinové prvky a decentní detaily. Vedle stále ob-
líbených bílých sneakerů, které mohou oživovat neonové akcen-
ty, se objevují modely ve světlých pastelových i nápadných
tónech žluté, oranžové, růžové pink, zelené, modré a fialové.
Černé sneakery oživují kontrastní světlé podešve.

ANIMAL PRINTS

Leopardí motivy jsou stále módní, konkuruje jim zebra a hadina,
často se mohou také kombinovat. Objevují se jako opulentní celo-
plošné potisky nebo jen jako decentní vsadky. Svěží vzhled navozují
kombinace zvířecích motivů s florálními vzory. Hadina se interpretu-
je v barevných tónech, například v modré a zelené. Leopardí vzory
se objevují v nových podobách, třeba jako drobné skvrnky v černé
a bílé. Opět se objevují dezény kroko, které nejlépe vyniknou v tma-
vých hnědých tónech a působí velmi stylově u obuvi na platformě.

Cinque
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js Praha – Pro jaro a léto se nabízí
mnoho módních doplňků, které pů-
sobí odvážně, zároveň však cool
a moderně. Klíčovými prvky jsou
velikost a tvar. V první řadě to je
nápadná bižuterie, od velkých
a skulpturálních tvarů přes obrov-
ské kruhové náušnice a avantgard-
ní solitérní náušnice spadající na
rameno až po robustní řetězové
náhrdelníky. Velmi důležité jsou
opasky, které zdůrazňují ženskou
siluetu jak u kalhot, tak sukní a ša-
tů v midi a maxi délkách. Nepo-
stradatelné jsou výrazné sluneční
brýle, rybářské nebo slaměné klo-
bouky s širokou krempou v přírod-
ních i zářivých barvách. Návrháři
módních doplňků čerpají inspiraci
v architektuře, napříč rozmanitými
kulturami a inovují je zářivými výra-
znými barvami a texturami. Zvířecí
potisky, hadina a kroko patří ke
stále aktuálním dezénům.

Módní doplňky pro jaro a léto 2020 

NÁPADNÉ BARVY
A EXTRAVAGANTNÍ TVARY

OPASKY

Opasky patří k velkým námětům se-
zony. Uplatní se na saku, plášti, ka-
bátku, kalhotách, sukni nebo ša-
tech. Představují se v rockových
i hravých variantách. Úzké opasky
vytvoří elegantní outfit, nosí se v pa-
se nebo na bocích. Objevují se také
opasky široké nebo několikrát ová-
zané. Nabízejí se v nejrůznějších
barvách, od přírodních tónů po sví-
tivé až neonové barvy. Zhotovují se
z jemné přírodní usně, z popruhů
i poloprůhledného plastu. Stále ak-
tuální jsou metalické efekty a raže-
né dezény hadiny nebo kroko.

Marc Cain Gerhard Hahn

HODINKY

U hodinek převládá minimalismus.
Prosté hodinky lze kombinovat s ja-
kýmkoli outfitem. Vedle nich se
však také nabízejí hodinky v retro
a vintage looku. Vracejí se i hodin-
ky s polotransparentním ciferní-
kem, který umožňuje průhled do
vnitřního mechanismu. Protipólem
jsou klasické hodinky s filigránskými
až téměř hravými ciferníky, které
patří mezi stále oblíbené modely.
Ručičky a další prvky dodávají těm-
to hodinkám zajímavý a luxusní vý-
raz. Dobře se kombinují se spole-
čenským a byznys outfitem. 

Laurel

Brax

Kerbholz

Gucci

BIŽUTERIE

Skulpturální náušnice jsou v trendu
už víc sezon, ale v příští jarní sezo-

ně budou dominovat. Mohou být
zpracované v geometrickém prove-
dení a la Tibi, jako závěsy nebo ma-
sivní tvarované obruče. Asymetric-
ké náušnice patří mezi rafinované
doplňky, které zaručeně upoutají

pozornost. Náhrdelníky jsou masiv-
ní a výrazné, hodně se objevují ře-

tězy. Novinkou jsou perlové šperky,
které působí elegantně a zároveň
moderně. Vedle zlata a stříbra se
uplatní barevné šperky, květinové

aplikace a korálky nebo drahokamy.

Marc Cain

Thomas 
Sabo

Sportalm Sportalm
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Foto: z přehlídek MBFW Berlin © Getty Images for Mercedes-Benz Fashion Week Berlin a archiv firem

Elena Miro

ŠÁTKY A ŠÁLY

Jsou stále důležitým prvkem outfitu,
kterému dodávají svěží a neobvyklý
výraz. Opět se nosí ovázané kolem
krku. Jako stylový doplněk dokážou

proměnit jakýkoli vzhled v rafinovaný
a ženský. Zhotovují se z jemných

bavlněných a lněných strukturních
materiálů, které zaručují splývavost.

S vetkanými lurexovými vlákny se
uplatní i na večerní příležitosti. K vel-

mi módním patří batikové vzory.
V barvách se uplatní světlá stříbr-

ná, písková a ecru, přidává se oran-
žová, meruňková, tyrkysová, máto-

vá, neonová žlutá.

Tamaris

PÁNSKÉ
KRAVATY

A KAPESNÍKY 

Módní jsou kravaty z jemného bavl-
něného úpletu, klasické kravaty pak

z hedvábných a lněných tkanin. Šířka
se pohybuje mezi 5,5 až 7,5 cm.

Moderní vzhled a barvy podtrhují sty-
lový look. Vedle jednobarevných kra-

vat se představují kravaty s drobnými
dezény v celé škále barev. Ke stylové-

mu looku se přidává dekorativní ka-
pesník do náprsní kapsy saka, který
může být ležérně nebo korektně na-
aranžován jako doplněk ke kravatě

nebo jen jako samostatný zdobný pr-
vek, navozující individuální akcent. 

Guido Maria Kretschmer Riani

KLOBOUKY
A KŠILTOVKY

Oba doplňky vytvářejí velké množství
různých looků a mohou se nosit jak
ke společenské róbě, tak ke spor-
tovnímu oblečení. Slaměné klobouky
patří k nejoblíbenějším, jsou lehké
a pohodlné. Objevují se nejen v pří-
rodních barvách, ale v celé škále
svítivých barev nebo alespoň v kom-
binaci bílé a barevně odlišné krem-
py. Mohou to být jak modely s ex-
trémně širokou krempou, tak kulaté
rybářské kloboučky v nostalgickém
stylu. V nabídce nemohou chybět
ani mladistvé kšiltovky a barety.

Cinque Part Two

SLUNEČNÍ
BRÝLE 

Převažují XXL formáty, jejich extra-
vagantnímu výrazu přispívají křikla-
vé barvy, neobvyklé tvary, zajímavé
potisky a vzory. Geometrické tvary,
jako jsou trojúhelníky, čtverce a dal-
ší, působí futuristicky a zároveň ret-
ro. V barevnosti obrouček se obje-
vuje zlatá, krémová, bílá, růžová,
bordó, pink, červená, oranžová,
modrá, medová a hnědá. Barvy
skel mohou být ve sluneční žluté
nebo mořské modré, levandulové 
či korálové. Pro muže jsou určeny
brýle v zemitých tónech.

Benvenuto Eterna

Fransa

Marc Cain

Brax

Ichi
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Praha – S nápisem Czech Republic a jeho
japonským ekvivalentem na prsou budou
reprezentovat čeští olympionici na let-
ních hrách v Tokiu v příštím roce naši re-
publiku. Hlavní motiv olympijské kolekce
představili v listopadu mimo jiné jeho
tvůrci a čeští sportovci. Spojovacím gra-
fickým prvkem oblečení a nástupové ko-
lekce bude gymnastická figura, která
vznikla nejen na počest legendárních če-
skoslovenských olympijských medailistů,
včetně Věry Čáslavské, ale také jako
vzpomínka na gymnastické hrdiny v so-
kolském odboji za války. 

Český olympijský tým zveřejnil z oficiální ko-
lekce tričko a batoh, které budou v prodeji
pro fanoušky. Koupit se budou dát také zimní
čepice či ponožky. Z každého prodaného trič-
ka s nápisem Czech Republic půjde část na
Olympijskou nadaci, jež pomáhá sportovat
sociálně znevýhodněným dětem. 
„Jsme hrdí na Českou republiku a ctíme Ja-
ponsko. Jsme hrdí na české sportovce. Už
jen účast na olympiádě v Tokiu je ohromný
úspěch. Fanoušci by si měli uvědomit, že do-

stat se na olympijské hry je nesmírně těžké
a kvalifikační kritéria jsou neúprosná. Nikdo
ze sportovců nepojede do Tokia na výlet,
všichni se svědomitě připravují a jsem si jist,
že tam nechají všechno, aby uspěli. Chceme
vzbudit mezi fanoušky hrdost na český tým,
na české sportovce, na každého z nich, kdo
se na olympijské hry probojuje,“ uvedl před-
seda ČOV Jiří Kejval. 

S vývojem pomohli
sportovci
Firma Alpine Pro poprvé na-
vrhovala olympijskou kolekci
v roce 2010 pro zimní hry
ve Vancouveru a i letos se
na jejím vývoji podíleli stejně
jako do Pchjongčchangu
2018 sportovci Martin
Doktor, Ondřej Synek, To-
máš Kraus a Kateřina
Neumannová. „Je
pro nás ctí, že
už spolu-
pracujeme
deset let.
S osvěd-

čeným týmem sportovců se nám pracovalo
dobře a výsledkem jsou ultralehké a prodyš-
né materiály, které se přizpůsobí tamním
podmínkám,“ řekl generální ředitel oděvní fir-
my Václav Hrbek a upozornil na tokijské vyso-
ké teploty, extrémní vlhkost a častý déšť.
„Materiály, které perfektně odvádějí pot, po-

Čeští sportovci již znají kolekce oblečení pro OH v Tokiu

HOLD JAPONSKU 
NÁPISEM NA HRUDI
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skytnou sportovcům spolu s promyšlenými
střihy příjemný komfort při pohybu na spor-
tovištích i při relaxaci v olympijské vesnici,“
prohlásil Hrbek.
Olympijská kolekce bude čítat 20 000 kusů
pro sportovce, pro fanoušky pak téměř
190 000 kusů. „Olympijskou kolekci vyrábí-
me v limitovaném množství podobně jako na
předchozích olympiádách a věříme, že se
nám u fanoušků podaří o kolekci vyvolat stej-
ný zájem, jako se nám to povedlo u Raško-
vek či olympijských holínek do Londýna.
Množství kolekce jsme ve srovnání s tou zim-
ní o pár tisíců kusů navýšili, snad se tedy do-
stane na všechny české fanoušky,“ věří Hr-
bek. V Pchjongčchangu se vyrobilo pro fa-
noušky 160 000 kusů oblečení z olympijské
kolekce. 
Zbývající kolekci Český olympijský tým před-
staví příští rok v květnu. Kromě volnočasové-
ho a sportovního oblečení bude před olympi-
ádou zveřejněna i nástupová kolekce se vzo-
rem vyrobeným modrotiskem přímo pro če-
skou výpravu. 

Inspirace
gymnastikou
Inspirací pro gymnastic-
kou figuru byly kromě le-
gendární Věry Čáslavské také příběhy per-
zekuovaných gymnastů. Sokolský odbojář
František Pecháček byl popravený v koncen-
tračním táboře za války, jeho kolega a další
sokol Jan Gajdoš, stříbrný medailista
z olympiády v Amsterdamu 1928, zemřel
na konci války na následky věznění v koncen-
tračním táboře. Figura značí vítězný gym-

nastický postoj. Celkem tuzemští gymnasté
vybojovali 79 olympijských medailí, z toho
12 zlatých. Dosud Československo nebo
Česká republika získala na letních hrách
204 cenných kovů, takže gymnasté se his-
toricky na tomto čísle podílí skoro 39 %.
„Nechali jsme se inspirovat gymnastikou.
Stejně jako jsme měli v Riu Emila Zátopka
a jeho postavičku, uvažovali jsme o tom, že
bychom se nechali inspi-
rovat Věrou Čáslavskou,
která v Tokiu 1964 vybojo-
vala tři zlaté medaile. Jenže
úspěšných gymnastů v česko-
slovenské historii je daleko
víc, takže když máme letos
120 let od založení
ČOV a 30 let od
revoluce, podí-
vali jsme se
na to víc z nad-
hledu,“ vysvětlo-
val inspiraci Kej-

val. „Gymnasta Bedřich Šupčík se jako histo-
ricky první olympijský vítěz zasloužil o národní
sebevědomí za první republiky, úspěšný byl
Alois Hudec či družstva gymnastek v Londý-
ně a v Tokiu. Těch příběhů sokolských odbo-
jářů a hrdinů je několik a nechtěli jsme je
opomenout,“ vysvětlil předseda ČOV.

Prvky kubismu
Motiv i grafický prvek vytvořil akademický ma-
líř Milan Jaroš, který se podílel na motivu pro
OH v Londýně, v Soči a je autorem figurky
Emila Zátopka v Riu i zlaté stovky z Pchjongč-
changu. „Inspirace gymnastikou je v tomto
grafickém prvku jasná a zřejmá, je to vítězná
póza, pozice po cvičení ale také pozice při cvi-
čení na kruzích. Inspirací pro výtvarné řešení
byla práce historicky slavného českého malí-
ře a designéra Ladislava Sutnara, který patřil
v první polovině minulého století k nejlepším
evropským výtvarným umělcům v oborech
grafického designu a vizuální komunikace.
Tvarově vychází figura ze znaků českého ku-
bismu,“ dodal Jaroš.
Na výrobě kolekce se aktivně podílel také
trojnásobný olympijský medailista Ondřej Sy-
nek. Ten má na starosti funkční materiály,
které budou v extrémních teplotách a vlh-
kosti v Tokiu obrovsky důležité. „Dostal jsem
několik materiálů, které jsem testoval. Tré-
noval jsem v nich, spal, běhal, chodil do
sauny, pak jsem je pral, sušil, a tak pořád
dokola. Stopoval jsem si, za jak dlouho
uschnou, jak dlouho vydrží bez zápachu
a všechno možné. Můžu slíbit, že sportovci
budou mít v Tokiu to nejlepší, co momentál-
ně je k dispozici,“ uvedl Synek.
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Ostrava – Pokračujeme v našem seriálu,
ve kterém představujeme návrháře a de-
signéry z České republiky i ze zahraničí.
Tentokrát vám přestavujeme módní návr-
hářku Jitku Stauder, která žije a tvoří
v Ostravě.

Jak jste se dostala k profesi módní návr-
hářky? 

Patřím k těm šťastným, kterým bylo snad od
nepaměti jasné, co chtějí a nemuseli se díky
tomu pro nic zdlouhavě rozhodovat. Myslím,
že už když mě máma kojila, tak jsem přemý-

šlela, jak ten její dekolt dozdobit. Tatínek mi
říkával, že každý Stauder je bojovník a já
jsem vždy věděla, že budu bojovat pod znač-
kou Stauder.

Čím se zabýváte ve své tvorbě?

Já se specializuji na skvělý výsledek svojí
práce. Když mě něco baví, dělám to naplno
a nerozlišuji, jestli jsou to kostýmy, večerní
móda nebo plavky. Kreativita nezná hranic
a ve všem si najdete to svoje. Jsem multi-
funkční jako bohyně Šiva. Myslím, že není
mnoho tvůrců, kolegů v módním průmyslu,
které baví tvorba od sportovních oděvů
přes divadelní a filmové kostýmy až po ob-
lečky pro psy. 

S kterým materiálem pracujete nejčas-
těji?

Vzhledem k tomu, že už jsem šila i s „ple-
chem“, řekla bych, že se nenechávám ničím
limitovat. Každý materiál má své specifické
vlastnosti a je vhodný pro jinou příležitost
a model. Jsem otevřená všem smysluplným
výzvám.

Který váš model byl kdy nejvíce pracný?

Hodně jsem se natrápila s jevištním kostý-
mem pro Vladivojnu la Chia ala toreádor.
Musela jsem navrhnout a následně vyrobit
jednotlivé kousky výšivek, každá byla jiná. Po-
té se musely zapracovat do celku. Byla to
opravdu dřina a řehole.

Který kousek ze své tvorby máte nejra-
ději? 

Vymazlených modelů mám hodně a žádné-
mu z nich nenadržuji. Mám svoje kousky pro

všechny příležitosti, a to od rande, přes ples
až po návštěvu fitness centra. Ale samozřej-
mě i u mě občas platí známé pravidlo, že ko-
vářova kobyla chodí bosa.

Kde získáváte inspiraci pro svou tvorbu?

Jsem umělec a bohém. Upřímně musím
konstatovat, že největší inspirací a múzou je
termín. Vždy si pluji na svém obláčku a pak
zjistím, že už požadovanou zakázku musím
odevzdat a tvoření jde samo.

Kdo vás nejvíce podporuje?

Móda je něco, co hodnotí úplně každý. Tisíc
lidí, tisíc chutí, nikdy se nezavděčíte všem
a musíte se s tím naučit žít a pracovat.

Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Fakt, že mě má práce skutečně baví.

Co vidíte jako nejnáročnější činnost při
cestě k úspěchu v českém módním prů-
myslu, z pohledu módní návrhářky? 

Já jsem od přírody optimista. Věci, které
umím ovlivnit či změnit, řeším a zbytkem se
netrápím. V každém byznysu platí stejná pra-
vidla. Bez práce, nejsou koláče, a „jak zase-
ješ, tak sklidíš“. Já mívám často žně, takže
si nestěžuji. Když se v umělecké branži něco
nepodaří, tak se to opraví. Tuhle neskuteč-
nou výhodu například lékaři ve své profesi
většinou nemají.

Komu je určená vaše tvorba?

Baví mě každý klient, který se nechá vést
a výsledek mu udělá radost. Muži, ženy, děti
a taky náš pes.

Představujeme designéry

JITKA STAUDER
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Vladivojna La Chia – model Toreádor Stauder – Miss Princess of the World
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Jsou požadavky vašich zákaznic a záka-
zníků ovlivněny módními vlnami nebo mají
již konkrétní představu?

Zkušenost říká, že se rozhodnete oslovit
módního návrháře v případě, kdy toužíte
mít originální a jedinečný kousek, který je
nadčasový či respektuje aktuální trendy.
Kdyby si je klient uměl navrhnout sám, za-
jde za švadlenou.

Tvoříte i scénické kostýmy, co je nejzají-
mavější a zároveň nejnáročnější na tomto
typu práce?

Divadlo je jako puzzle, ni-
kdo tam nemůže hrát só-
lo. Vše musí zapadat do
sebe jako celek. Herecký
a realizační tým, scéna,
kostýmy. V divadle je
náš guru reži-
sér, který na
vše dohlíží.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

V divadle, na módních přehlídkách a všemi
spokojenými zákazníky.

Kde prodáváte svoji tvorbu?

Mám primárně zakázkovou výrobu a svůj
ateliér.

O které vaše výtvory je největší zájem?

Odpověděla bych asi takto, když Vám navrh-
nu kabát, který vám padne jako ulitý a všich-
ni vám ho chválí, přijdete i pro šaty, sukni,
kalhoty, vestu a nakonec i ty plavky. 

Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?

Otázkou je, co vnímáte jako úspěch. Pro
mě je úspěch to, že můžu dělat svoji práci,
že mám spokojené klienty a těším se, co
bude zítra.

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

Ano, živě. Dlouhodobě spolupracuji s firmou
Clinitex či herečkou Dominikou Býmovou
a její značkou White Sage.

Jakou dosavadní spolupráci považujete
za nejzajímavější?

Když se pohybujete mezi umělci a známými
osobnostmi, toto už opravdu neprožíváte.
Chlubím se každým kouskem, který mým
zákazníkům sedne a udělá radost. Není
podstatné, zda jste Madona nebo Pepa.

Jaké jsou vaše plány do blízké budouc-
nosti?

Chystám mnoho akcí. Můžete mě sledovat
na mých internetových stránkách a soci-

álních médiích.

Co je váš pracovní sen?

Neusnout na vavřínech a učit se, učit se,
učit se!

Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářům?

Jeden moudrý člověk, pan Werich, řekl, že
šaty dělají člověka, ale nejdůležitější je stejně
rodina, zdraví a štěstí. Tak se mějte všichni
moc hezky!

Děkuji za rozhovor
Sandra Friebová

Jitka Stauder 
se narodila v Ostravě, ve znamení Pan-
ny. Tvoří pod svojí značkou Stauder od
roku 2003. Studovala Střední školu
uměleckých řemesel v Ostravě, obor
Textilní výtvarník, následně pokračovala
ve vzdělávání na Vyšší odborné textilní
škole v Brně, v oboru Scénický kostým.
Již jako 21letá vytvářela kolekce Haute
Couture do Londýna a Saint Tropez. 
Jitka Stauder se ve své práci soustře-
ďuje nejvíce na hledání vášně a origina-
lity v ženské duši a odmítá diktát mód-
ních řetězců. Její návrhy jsou nadčaso-
vé, mají šmrnc a styl, jsou originální
a přitom vždy respektují ženy i muže,
kteří je nosí. Nebojí se výraznějších
střihů i ne zcela konvenčních kombina-
cí, materiálů a barev. Vše nakonec sla-
dí do výrazného modelu. Inspiraci čer-
pá z moderního světa pop kulturního
chaosu, přírody i historie a přitom dů-
sledně lpí na dobře odvedeném řemes-
le, bez kterého by žádná, ani ta extra-
vagantní móda nemohla existovat. Mo-
dely Stauder dávají zákazníkům odvahu
být jedinečnými. Vedle módní práce se
Jitka Stauder věnuje i práci pro divad-
lo, film a další společenské události.
Její modely se pravidelně objevují na
přehlídkách, udílení významných cen,
oblékají je moderátorky i moderátoři,
zpěváci i zpěvačky, herci i herečky po
celé České i Slovenské republice.
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Praha – Další dva měsíce, které uplynuly
od zveřejnění posledních výsledků tržeb
v letošním roce (leden–srpen v časopise
Svět textilu & obuvi 5/2019) spravily ob-
chodníkům v tuzemském textilním maloob-
chodu náladu. Výsledky září (+4 %) a také
října (+3 %) naznačují, že celková bilance
celého letošního roku nemusí být špatná.

Vyplynulo to z údajů, které nám poskytují čle-
nové test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi.
Máme pravidelná hlášení od více než stovky
obchodníků z naší branže. Výše tržeb zveřej-
ňujeme anonymně a vždy v porovnání se
stejným měsícem předcházejícího roku. Po-
kud budete mít zájem připojit se a rozšířit
tak řady našeho test-klubu, budeme rádi.
Stačí jen napsat na naši e-mailovou adresu:
redakce@textil-obuv.cz.

První pololetí: +2,5 %
Jak jsme uvedli již v minulém vydání našeho
odborného časopisu, textilní maloobchod
v České republice měl v prvním pololetí ne-
rovnoměrný vývoj. Zatímco první tři měsíce
roku byly excelentní (1. kvartál skončil s vý-
sledkem +4 %), další tři měsíce již tak slavně
nedopadly. Zejména květen s výsledkem ±0
nadělal odborníkům v naší branži na čele do-
cela velké vrásky. 

Třetí čtvrtletí: lepší, než se čekalo
Na výsledky dalších měsíců tedy čekali ob-
chodníci s jistou obavou. Jak jsme už ale
uvedli v minulém vydání, letní měsíce tržby
zase vrátily do plusu. V červenci a srpnu se
dobře prodávalo typické letní zboží, jako jsou
dámské halenky, pánské košile a t-shirty. Sa-
mostatnou kapitolou byl dobrý prodej plavek
a plážové oblečení. Jak nám napsala majitel-
ka obchodu se spodním prádlem a plavkami
v Hradci Králové, „Je vidět, že lidé mají pení-
ze a že hodně jezdí k moři.“ 
V září se tempo růstu tržeb dokonce ještě
zvýšilo. „Hodně byl poznat začátek školního

roku, kdy rodiče nakupovali pro své děti –
a to ve všech věkových kategoriích,“ řekl
nám obchodník s dětským zbožím v centru
Prahy. Září nakonec skončilo v porovnání se
zářím 2018 s výsledkem +4 %. Třetí čtvrtle-
tí tak mělo bilanci +3 %! Šlo o podstatné zvý-
šení tempa nárůstu tržeb ve srovnáním
s čtvrtletím druhým. Na první kvartál to však
stále ještě nestačilo. 
Také říjen nezačal špatně. „Dobře se prodáva-
lo podzimní zboží, i když počasí – které bylo ne-
zvykle teplé – tomu příliš nepomáhalo,“ napsa-
la nám vedoucí obchodu s dámskou a pánskou

konfekcí v Plzni. To je pozoruhodný postřeh,
protože počasí má na tržby textilního maloob-
chodu většinou podstatný vliv. Podobné zkuše-
nosti nám napsal majitel obchodu se sportov-
ními oděvy v Liberci: „Letos v říjnu se dobře
prodávaly sportovní bundy a kalhoty, a to jak
dámské, tak i pánské.“ Nakonec tržby v říjnu
poskočily v porovnání s říjnem 2018 o +3 %. 
Jak dopadne celý rok 2019 v tuzemském
textilním maloobchodě se dočtete v dalším
vydání Světa textilu & obuvi, které vyjde za-
čátkem února 2020. 

Michal Korol

Tržby textilního maloobchodu v ČR za leden–říjen 2019

DEVĚT Z DESETI MĚSÍCŮ
ZAZNAMENALO RŮST

Několik zajímavostí
■ Devět z dosavadních deseti měsíců

letošního roku skončilo s nárůstem
tržeb v meziročním srovnání. Jedině
květen nezaznamenal nárůst.

■ Od září 2016 každý následující mě-
síc skončil v textilním maloobchodě
s nárůstem tržeb (s výjimkou května
2019). To je více než obdivuhodná
bilance!

■ Pokud výsledky listopadu a prosince
nevybočí z řady, bude letošní textilní
maloobchod v České republice patřit
k těm nejlepším v historii.

1. pololetí: +2,5 3. čtvrtletí: +3 Zdroj: Svět textilu & obuvi

Tržby textilního maloobchodu v ČR za leden–říjen 2019
(v porovnání se stejným obdobím roku 2018)

Foto SXC
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Co považujete za největší změnu pro nad-
cházející jarní ročník?

Nově oba veletrhy STYL a KABO obsadí kom-
pletně celou nejmodernější halu brněnského
výstaviště, tedy pavilon P. Díky této změně
můžeme nabídnout mimo jiné i výhodnější
ceny za účast na veletrhu.

Co vás k tomuto rozhodnutí „vše pod jed-
nou střechou“ vedlo?

Ke změně v koncepci obou veletrhů jsme se
rozhodli s jediným cílem – zefektivnit účast vy-
stavovatelů i návštěvníků k oboustranné spo-
kojenosti. Všechny naše záměry jsme s větši-
nou vystavovatelů intenzivně konzultovali. Náv-

štěvníci navíc budou mít všechny trendové ko-
lekce přehledně na jednom místě, nemusejí
přecházet z jedné haly do druhé, což ocení nej-
en v zimě, ale jistě i v horkých letních dnech.

Změnila se nějak i délka konání veletrhů?

Ne. Délka veletrhu zůstává třídenní, stejně
tak B2B zaměření obou veletrhů. Termínově
se obě akce drží zavedených měsíců, v roce
2020 je to 22.–24. února a 22.–24. srpna. 

V cenové politice jste naznačila možnost
výhod, jak je to nyní s uzávěrkami a sleva-
mi konkrétně?

Uzávěrka na únorový veletrh je nyní pouze jed-
na, a to 16. prosince 2019. Do tohoto termí-
nu se lze přihlásit za novou zvýhodněnou ce-
nu. Cena za pronájem výstavní plochy je nově
odstupňována dle velikostních intervalů. Na-
příklad vystavovatel s plochou větší než 41
m2, který se přihlásí do uzávěrky, může získat
cenu za m2 pouhých 1 350 Kč. Vystavovatel
s nejmenší plochou do 20 m2 přihlášený po
16. prosinci platí za tentýž metr 1 700 Kč.
I tak si myslím, že se pohybujeme v reálně pří-
znivých cenových relacích. 

Nejsou nyní zvýhodněné ceny nižší než
v předchozích letech?

Máte pravdu, ceny za pronájem výstavní plo-
chy do uzávěrky jsou nově nižší o 10–20 %
oproti původním cenám. I přes posun uzávěr-
ky až do prosince, doporučujeme všem zá-
jemcům neváhat s přihlášením a s výběrem
nového místa do nově rozvrženého pavilonu P.

Nové je i rozdělení branží, zkuste nám je
přiblížit.

U obou veletrhů jsme mírně upravili branžo-
vou strukturu. Na veletrhu STYL je nové roz-
členění sortimentu na dámskou módu, pán-
skou módu, denim a další. U veletrhu KABO
jsme například zjednodušili zařazení v obo-
rech Shoes, Accessories.

Foto: BVV

Veletrhy módy a obuvi STYL a KABO, Brno, 22.–24. února 2020 

ZCELA V NOVÉM STŘIHU

Brno – Není žádným tajemstvím, že nadcházející 55. mezinárodní ve-
letrhy módy a obuvi STYL a KABO, které se budou konat ve dnech
22.–24. února 2020 na brněnském Výstavišti, budou zcela v novém
střihu. Ostatně v rozhovoru to potvrdila Gabriela Císařová, manažer-

ka veletrhů. Nová koncepce 55. ročníku těchto prestižních akcí si klade za cíl zefektivnit
ještě více účast vystavovatelů a vyjít vstříc přáním návštěvníků.

Gabriela Císařová
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Pardubice – „Během celé své podnikatel-
ské činnosti učím lidi ladit klobouky k dal-
ším doplňkům a celému jejich konkrétní-
mu outfitu, jakož i klobouky volit pro urči-
té příležitosti. Zákaznice si kupují klobouk
či fascinátor (ozdoba do vlasů – pozn.
red.) podle svých finančních možností.
Fascinátory jsou oblíbené mimo jiné pro-
to, že jsou cenově dostupné,“ říká Eva
Zemčáková (59), majitelka kamenné pro-
dejny Motýlek, nacházející se ve středu
města Pardubice, na ulici Sladkovského.

Co vás přivedlo k podnikání s klobouky?

Obchod s klobouky a módními doplňky jsem
v Pardubicích otevřela před 19 lety v ulici Slad-
kovského, ale po dvou letech jsem se v rámci
této ulice přesunula do větších obchodních
prostora a jsem zde dodnes. Zjistila jsem, že
v oboru, který je mi blízký a mám jej ráda – ob-
last klobouků, není výběr, v čemž jsem viděla
slabou stránku trhu a zároveň podnikatelskou
příležitost. Rozhodla jsem se začít v této oblas-
ti podnikat. V podstatě ihned se ukázal zájem
zákazníků o kloboukový sortiment.

Můžete představit svou kamennou pro-
dejnu?

Prodejna se rozkládá se na 58 metrech
čtverečních, včetně zázemí. Pracuji v ní já

sama a v určitých obdobích přijímám brigád-
níky na výpomoc. Největší zájem o klouby
a ostatní pokrývky hlavy pociťuji od zákazníků
v období od září do února.

Co všechno ve vaší prodejně zákaznice
a zákazníci naleznou? 

Nabídku sortimentu stavím převážně na če-
ské produkci. Nabízím zboží pro ženy, muže
i děti. Zákaznice a zákazníci u mě naleznou
snad veškeré typy pokrývek hlavy (od sportov-
ních čelenek, běžných čepic, sportovních če-
pic až po bekovky), dále šály, šátky, rukavice
a punčochové zboží. Každý kus jsem schopná
nabídnout v několika velikostech a barevných
provedeních. Prodávám výrobky od českých
firem Karpet, Tonak, Dantes, Pletex, Capu,
Radatex, Etex, ale i zboží z Itálie, Slovenska,
Polska, Ukrajiny, Německa, aj. 

Vyrábíte si i sama klobouky?

Vystudovala jsem oděvní průmyslovou školu,
vždy jsem měla a mám blízko k látkám a šití.
V oblasti klobouků jsem samouk, ale spolu-
pracuji s modistkou. Vyrábím šité fascináto-
ry, dle přání zákazníka, snažím se, aby byl
naprosto jiný než ty předchozí. Nepoužívám
techniku lepení tavící pistolí, celý fascinátor
šiji ručně. Zákazníkům jsem schopná vyrobit
dekoraci na klobouk a ráda jim upravím veli-
kost klobouků, jde to jen u některých.

Existuje zboží, které se vám nedaří se-
hnat?

Mám problém sehnat různé odstíny barev
látek pro výrobu fascinátorů, jde například
o satén, šifón a tyl.

Jaká kritéria volíte pro výběr svých doda-
vatelů? 

Raději si vyberu dražší věc, ale kvalitní, pro-
tože kvalita je pro mě rozhodující. Během

Motýlek – obchod s pokrývkami hlavy, šály, šátky, rukavicemi

a punčochovým zbožím, Pardubice 

SCHOPNÁ PRODAVAČKA
JE PRO NÁS ZÁSADNÍ
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své dlouholeté existence 19 let mám již stá-
lé a spolehlivé dodavatele, což mi velmi us-
nadňuje moji práci. 

Jak často vám chodí zboží?

Většinu zboží objednávám dopředu, klasicky
nyní na konci roku letní sortiment, apod.
Představí-li mi nějaký dodavatel zboží během
sezony, vezmu si několik málo kusů pro oži-
vení nabídky sortimentu. Reaguji na poptáv-
ku zákazníků, což znamená, že i v zimě pro-
dávám letní věci a v létě zimní zboží, protože
v zimě zákazníci jedou za teplem a v létě do
chladu do hor. V podstatě nemám slevy, pro-
tože zboží prodávám stále. Když už dávám
zboží do slevy, tak až další rok. 

O které zboží je největší zájem? 

Prodává se mi všechno, co nabízím, jeden
den více klobouků, další den punčochové 

zboží, jindy dětské
zboží. Je-li obdo-

bí svateb, po-
ciťuji zvýše-

ný zájem
o svatební

klobouky
a doplňky.

V období do-
stihů Velké

pardu-

bické zákaz-
nice také velmi

poptávají klobouky
a další doplňky. Závodiště vždy vyhlásí pro
každou kvalifikaci určitou barvu a mnoho zá-
kaznic ji následně poptává. 

Co se obliby barev týká,
černá vládne, ale ob-
líbená je vínová,
růžová, modrá,
smetanová, zele-
ná okrajově, výji-
mečně oranžová,
tyrkysová. Mnoho
zákaznic oceňuje,
že jsem jim schop-
ná, ze zbytku látky z je-
jich šitých šatů, vytvořit
fascinátor. Velmi mě těší, 
že ke mně chodí pánové sami
a má to vzrůstající tendenci
i u mužů od 30 let, kupují be-
kovky, čepice, ale i klobouky. 

Kdo jsou vaše zákaznice a zákaz-
níci?

Ženy i muži od dětství až po seniorský věk.
Nechodí ke mně většinou teenageři, ti jsou
více orientovaní pouze na skate značky,
apod. Zákazníky jsem učila a učím, vysvětluji
a ukazuji. Nové zákaznice a zákazníci ke
mně chodí na doporučení od svých přátel,
kteří byli a jsou spokojeni s mým přístupem
k nim. Dnes přijde zákaznice a řekne, potře-
buji šálu ke kabelce, apod. – já jí následně
prezentuji několik šál.Někteří lidé ke mně
přijdou s jasnou představou, ale po vyzkou-
šení více modelů mnohdy odejdou s jiným
modelem, protože jim více sluší než původ-
ně preferovaný model. Nikomu nesedí

všechny klobouky. Někdy stačí model,
který by si člověk nevybral jen správně
nasadit na hlavu.

S jakými nesnázemi se setkáváte?

Moji zákazníci cítí, že mě práce baví,
proto do Motýlku chodí nakupovat.

Ocenila bych změnu přístupu vlády
k malým živnostníkům, protože její zása-

hy jsou pro nás více než náročné. Velmi
nesnadné je u lidí, zvláště žen, odstraňovat
jejich bloky, které v nich převážně vybudova-
lo jejich okolí. Mnoho dam si myslí, že jsou
ošklivé a bohužel jim chybí odvaha. Je potře-
ba zvyšovat dámám, zvláště starším, sebe-
vědomí.

Co vy a propagace? 

Na základě své zkušenosti vím, že reklama
v rádiu a novinách nefunguje. Jediné co fun-
guje, je spokojený zákazník, protože lidé se
rádi podělí o své pozitivní dojmy. 

Díky čemu jste si udržela svoji pozici na
trhu?

Myslím, že díky slušnosti k lidem. Beru záka-
zníka jako člověka, kterému chci pomoct,
aby byl spokojený a stal se z něj můj dlouho-
době stálý zákazník. Nesnáším, když mi něk-
do vnucuje něco, co nechci, proto tak sama
nečiním při své práci.

Jak vidíte budoucnost firmy? 

Mám obavy o udržení provozu prodejny a udr-
žení nastavené kvality služeb. Proč? Je prob-
lém sehnat schopné lidi, kteří chtějí pracovat
a mají vztah ke kloboučnickému odvětví. 

Co vzkážete našim čtenářům na závěr?

Přeji vám všem, aby se vám nabízeli schopní
lidé, kteří chtějí pracovat a mají reálné náro-
ky na finanční ohodnocení.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv obchodu Motýlek
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Život lovce je těžký, a to nejen z důvodu, kte-
rý jsem už naznačila. Lovit je potřeba každý
den. Jakmile přestanete, přísun zakázek se
zastaví. K tomu, abyste se nasytili, potřebu-
jete novou a novou kořist. A než něco doo-
pravdy trefíte, většinou vystřílíte spoustu
munice do prázdna.
V marketingu má princip lovce podobu aktiv-
ního získávání zákazníků. Patří k němu napří-
klad:
■ reklama v televizi nebo v rádiu
■ tisková inzerce
■ internetové bannery
■ prodejní e-mailing zasílaný na adresy

z koupené nebo z internetu stažené 
databáze

■ distribuce letáků do poštovních schránek,
■ cold calling, čili obvolávání potenciálních

zákazníků.

Všechny uvedené nástroje mají tři společné
znaky. Oslovují zákazníka, který s námi neměl
žádný předchozí kontakt, nic o naší firmě ne-
ví a ani se o ni moc nezajímá.
Aby vůbec něco přinesly, je třeba jimi oslovit
poměrně široké publikum. Tím pádem jsou
málo cílené a příliš neberou v úvahu indivi-
duální odlišnosti a potřeby jednotlivého zá-

kazníka. Počítají s tím, že oslovený zákazník
hned nakoupí. Čili úvodní informace, rozho-
dování i prodej proběhnou všechny v jed-
nom kroku. Tím pádem jsou stále méně
účinné. Zákazníci jsou přesyceni nejrůzněj-
šími podněty a věnují pozornost jen tomu,
co je samotné zajímá. Mají na výběr a dob-
ře to vědí. Laciné prodejní triky na ně nepla-
tí. K nákupu potřebují důvěru, která se jed-
ním telefonátem či e-mailem prostě nevy-
tvoří. Obchodník se tím pádem ocitá na
kratším konci provazu.

Založte si zahradu
Přistupovat k marketingu jako farmář
znamená vytvořit lákavou zahradu, na
kterou se zákazníci jako motýli budou
sami slétat. „Zahradou“ se obecně ro-
zumí nějaký obsah neboli content. Ať už
jsou to blogové články, videa, fotogra-
fie, zvukové nahrávky a podcasty nebo
třeba infografika.
Jak se zákazníci do vaší zahrady dosta-
nou? To je nejčastější otázka, která li-
dem ohledně obsahového marketingu
nejde na rozum. Prostě si ji najdou. Když
máte dobře nastavený systém, žádná aktivní
akvizice není potřeba.

Váš obsah je uložený někde na webu a větši-
na lidí už dnes umí použít vyhledávač. Jenže
do něj nezadávají ani název vašeho produktu,
ani vaší firmy. Hledají svůj problém. To, co je
trápí nebo co je zajímá. A je na vás, nakolik
jim dokážete spojit problém a řešení.
Tedy, ne že by to farmaření byla úplně pro-
cházka růžovou zahradou. A to hned z něko-
lika důvodů. Nejvíc práce to dá na začátku.
Na skutečné zahradě vás také největší por-
ce rytí, zakládání záhonů, sázení a přehazo-
vání kompostu čeká první rok. Aby váš web
byl vůbec vidět, musíte ho naplnit alespoň
základním množstvím obsahu, který se sám
nenapíše, nenafotí ani nenatočí. A i potom je
potřeba v tom sice s menším úsilím, ale po-
řád konzistentně pokračovat.
Musíte znát svého zákazníka. Nestačí vědět,
že váš klient je žena ve věku 40–45 let, nebo
že oslovujete firmy střední velikosti. Musíte
pochopit, co váš ideální zákazník potřebuje,
jak přemýšlí a jak se cítí, když uvažuje o kou-
pi. Na chvilku se projít v jeho botách. Poznat
jeho motivy, aspirace i strachy. I jazyk, kte-
rým o vašem produktu či službě mluví.
Váš obsah musí mít skutečnou hodnotu.
Content marketing je hitem už nějaký ten
pátek. Doslova každý píše články nebo točí
podcasty či videa. Tím pádem dochází k je-
vu, který Mark Schaefer nazývá content
shock. Obsahu je všude tolik, že ten váš mu-
sí být opravdu kvalitní, aby zaujal. V českém
jazykovém prostoru postupuje zahlcení o ně-
co pomaleji. E-bookem, který jste bez hlubší
znalosti věci napsali za víkend, už ale nikoho
neohromíte ani tady. Je potřeba řešit kon-
krétní zákaznické problémy, prezentovat ne-
otřelé názory a vyhledávat nové zdroje, tipy
a témata.
Odměnou vám bude marketing, který při tro-
še snahy poběží jako dobře naolejovaný
stroj. A který vám bude získávat zákazníky,
i když si uprostřed své krásně kvetoucí za-
hrady dáte po obědě dvacet.

Marketingový poradce (18)

JSTE LOVEC 
NEBO FARMÁŘ?

Magdalena Čevelová
je marketingová
poradkyně a lek-
torka. Majitelům
malých firem, živ-
nostníkům a vol-
nonožcům pomá-
há získat zákazní-
ky, uvádět na trh
nové produkty
a služby, nastavo-
vat ceny, zvyšovat

zisky a nacházet v práci smysl
a radost.

Praha – Moderní volnonožec nebo živnostník je do značné míry v situaci pravěkého lov-
ce. Každý den se musí vydat ven a něco ulovit. Kdysi mamuta, dnes nejčastěji novou za-
kázku, ale princip zůstává stejný. Kdo nic nechytí, umře hlady. Jak z toho ven? V pod-
statě stejnou cestou, jakou se před pár tisícovkami let vydalo samotné lidstvo. Totiž
stát se z lovce farmářem.

Foto Pixabay
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Praha – Když se řekne datová bezpeč-
nost, spousta lidí si představí zejména ex-
terní hrozby. Pravdou ovšem je, že největ-
ší hrozba se skrývá uvnitř společnosti –
ze strany vlastních hodnověrných a auto-
rizovaných zaměstnanců. Průzkumy uka-
zují, že za třemi čtvrtinami úniků dat z fi-
rem nejsou cílené hackerské útoky, ale
vlastní zaměstnanci. K menšímu či větší-
mu úniku dat došlo v posledním roce u ví-
ce než 40 % společností.

Často nejde o cílený útok
Takzvané vnitřní útoky jsou jednou z největ-
ších hrozeb, kterým čelí data a systémy.
A nemusí jít vždy o zlý úmysl pracovníka, kte-
rý ve zlém odchází z firmy nebo chce data
prodat. Za mnoha úniky stojí neopatrnost
nebo neznalost. Například umístění dat na
veřejné cloudové služby pro kolegy, jimž do-
tyčný nechce posílat tak velký objem dat e-
mailem, nahrání dat na externí disk, který
zaměstnanec posléze ztratí, či chyba v adre-
se při odesílání citlivých údajů. V prostorách
firem také lidé často zapomínají na to, že by
neměli nechávat volně ležet například strate-
gické materiály ve vytištěné podobě na stole
či zamezit přístupu k datům na svém počíta-
či, pokud od něj odcházejí.
„Zajištění ostrahy firem v současné době za-
sahuje i do oblasti IT bezpečnosti. Ve fir-
mách je třeba vymezit prostory, které jsou
strategické z hlediska zajištění bezpečnosti
informací a zajistit je proti přístupu návštěv-
níků, vymezit pravomoci externích zaměst-
nanců a přesně určit, kam a za jakých pod-
mínek mají přístup,“ říká Radek Škrabal, pro-
vozní ředitel společnosti SSI Group, která po-
skytuje bezpečnostní a facility služby pro více

než 400 objektů v České republice a na Slo-
vensku. „Zajištění ostrahy objektů a bezpeč-
nosti dat a systémů firem tak musí jít ruku
v ruce a vzájemně se doplňovat.“
„Chyby a nedůslednost zaměstnanců mohou
ohrozit samotnou stabilitu firem. A nejde jen
o přímé finanční postihy, které hrozí za nedo-
držení zásad GDPR nebo odškodnění poško-
zeným klientům v případě, že uniknou zákaz-
nická data. Velkou škodu znamená ztráta dů-
věry zákazníků i prestiže společnosti,“ říká
Jan Krob, který vede divizi Accenture Secu-
rity. „Naše nejnovější studie zaměřená na
náklady firem na kyberkriminalitu ukázala, že
problémy způsobené insidery se oproti před-
cházejícímu roku zvýšily o 15 %.“
„Dnes již kybernetickou bezpečnost řeší
prakticky každá firma. Částečně je to dáno
legislativou, nicméně velký podíl má digitali-
zace, internet věcí, tzv. IoT a všeobecně jed-
nodušší přístup k technologiím,“ doplňuje Mi-
chal Merta, šéf Cyber Fusion centra Accen-
ture. „Mezi nejohroženější patří společnosti,
které pracují s množstvím citlivých údajů
svých zákazníků – tedy ty, které působí ve fi-
nančním sektoru nebo v sektoru služeb. Ne-
smíme ale zapomenout na továrny a výrobní
závody. Útoky na jejich zařízení často zastaví
celý výrobní proces a dostat se zpět do plné
produkce bývá zdlouhavé a nákladné.“

Mobilní trendy ztěžují 
zajištění IT bezpečnosti
Současné trendy velí zpřístupnit firemní a ko-
munikační systémy pro zaměstnance, kteří
se připojují kdykoli a odkudkoli, umožnit jim
využívat vlastní zařízení. To vše znesnadňuje
jejich zabezpečení a ochranu. A k tomu je
třeba ještě vzít v úvahu, že technologie po-
užívají lidé, kteří dělají chyby. Podle letošních

statistik používá v práci svá vlastní zařízení
67 % zaměstnanců a 87 % podniků je závis-
lých na schopnosti jejich zaměstnanců při-
stupovat k mobilním podnikovým aplikacím
ze smartphonu. 
„Právě na cestách se lidé nejčastěji dopouš-
tějí bezpečnostních přehmatů. Manažeři při
čekání na letišti nebo v hotelu řeší často
i v nezabezpečených systémech firemní ko-
munikaci, někdy kvůli dostupnosti přesunou
citlivá data do veřejných cloudových služeb.
Na konferenci zase mnoho lidí sáhne po ve-
řejné nabíječce, aniž by uvažovali o tom, že
USB zařízení mohou být zneužita po malé
úpravě hackery. Přes USB port je možné na-
instalovat malware, díky němuž útočník získá
kontrolu nad daným přístrojem, nainstalovat
si pomocníka pro pozdější vzdálený přístup,
ukrást data, zaheslovat je za účelem vydírá-
ní, prostě využít jej mnoha způsoby,“ říká Wil-
liam Ischanoe, odborník na IT bezpečnost
z Počítačové školy Gopas.
Úniky dat nemusejí mít přímý dopad jen na
postiženou firmu – takovýto problém může
vyústit ve finanční postih nebo dokonce ztrá-
tu zaměstnání pro konkrétního člověka, kte-
rý ztrátu způsobí nebo je zodpovědný za za-
jištění bezpečnosti. 
Riziko kybernetických hrozeb dlouhodobě
roste a dnes se týká téměř každého. A čím
větší je riziko, tím více se vyplatí pojištění.
A to nejen firmám, ale i jednotlivcům. „Stále
oblíbenějším je pojištění následků některých
úskalí kyberprostoru,“ říká Viktor Houška,
ředitel produktu a marketingu BNP Paribas
Cardif. „Pojištění internetových rizik pomáhá
v případech, kdy dojde ke zneužití údajů z pla-
tebních karet na internetu nebo internetové-
ho bankovnictví. Kromě finančního plnění za-
hrnuje i odbornou pomoc.“ 

Úniky dat ve firmách

ZA MNOHÝMI STOJÍ
NEOPATRNOST

Foto Pixabay
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Veřejnosti je nabídnuta možnost celkové dia-
gnostiky nohou, včetně konzultace s odbor-
ným lékařem ortopedem. V rámci vyšetření
a diagnostiky je prováděno zjišťování propor-
cionálních a tvarových charakteristik nohou,
měřena je nejen délka a šířka nohy, ale hod-
nocen je i celkový zdravotní stav nohou, tj.
typ klenby, deformity prstců a různé jiné zjev-
né anomálie (otlaky, exostózy apod.). Dále
jsou zjišťovány i funkční vlastnosti nohou tzv.
podologickým vyšetřením, což znamená, že
se měří neuropatie (zejména u diabetických
pacientů), lokální tlaky na plosce chodidla ve
statickém a dynamickém zatížení (ve stoje
a při chůzi), zjišťuje se úhel postavení patní
kosti (to je velmi důležité zejména u dětí
předškolního věku) a případná nestabilita pa-

ty při chůzi, vyhodnocuje se otisk a obrys no-
hy a určuje se typ podélné klenby (noha plo-
chá/vysoká/normální). 

Pomůže cvičení či rehabilitace
Na základě otlaků (pohmatem a prohlídkou
nohy) a zvýšených lokálních tlaků (dle signa-
lizace na scaneru) je zjišťován i stav příčné
klenby, který bývá dosti často příčinou znač-
ných obtíží a bolestivých stavů, pokud je ta-
to propadlá. Vyhodnocením biomechaniky
chůze (zjištěním nestability, přetížení příčné
klenby apod.) a zjištěním případného rozdílu
v délce dolních končetin, může dojít k navr-
žení vhodných stélek a dalších korekčních
prvků do obuvi. Přítomná fyzioterapeutka
pak navrhne řadu cvičení či rehabilitaci, kte-

ré mohou napomoci zdravotní stav nohou
zlepšit.
K měření nohou jsou využívána různá měřící
zařízení, jako např. Feet Revelator pro zjiště-
ní délky, šířky a typu klenby chodidla, ladička
na měření neuropatie, podoskop na zjištění
stavu podélné a příčné nožní klenby a chara-
kteristiky dynamiky nohy, 2D scanner s tlako-
vou deskou a speciálním softwarem na vy-
hodnocování naměřených dat s možností
grafického znázornění výsledků měření tlaků
na plosce nohy na monitoru počítače, pří-
padně se výsledek měření může pacientovi
i vytisknout. Účastníci tak mají možnost se-
známit se se zdravotním stavem svých no-
hou, dozvědět se o případných negativních
změnách jejich funkčních vlastností, které
mohou být ovlivňovány např. postavením pa-
ty, stavem podélné a příčné nožní klenby, od-
valováním nohy při chůzi, ale také pohybový-
mi návyky a zejména pak nošenou obuví. Ta-
ké nošená obuv je v poradně kontrolována
a zjišťuje se její proporcionalita vzhledem
k velikosti a tvaru nohy nositele. Je nutné ří-
ci, že mnoho žen nosí krátkou obuv bez jaké-
hokoliv nadměrku. Z těchto důvodů pak čas-
to dochází k deformitám prstců nohy, zejmé-
na pak palce.

Poradnu navštívily tisíce lidí
Za dobu fungování poradny ji navštívily tisíce
lidí, které trápí různé problémy nohou a pohy-
bového systému. Nejčastější vady, se kterými

Diagnostika a poradenství v oblasti péče o nohy 

PROBLÉMŮM PŘEDEJDE
VHODNÁ OBUV

Zlín – Ve Zlíně již osm let poskytuje služby občanům Diagnostické a poradenské cen-
trum v oblasti péče o nohy. Je provozováno pod záštitou České obuvnické a kožedělné
asociace, ve spolupráci s rehabilitačním pracovištěm Medical Point, odborným lékařem
ortopedem z Krajské nemocnice Tomáše Bati a firmou Proteching-B, která se speciali-
zuje na výrobu stélek. Díky vstřícnosti a finanční podpoře statutárního města Zlína 
mohou občané využívat služby tohoto centra zdarma, a to přímo v budově magistrátu
vždy jedenkrát měsíčně. 
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se setkáváme, jsou deformity prstců jako je
vbočený palec (Hallux valgus), nepohyblivý pa-
lec, kladívkové, drápovité nebo přeložené prs-
ty, různé kostěné výrůstky (exostózy), patní
ostruhy apod. Z deformit nohou se nejčastěji
vyskytují příčně nebo podélně plochá noha
a noha vysoká – tzv. lukovitá, která je častější
u mladší populace. Nejčastějším problémem
u dětí je tzv. funkční plochonoží – funkční po-
rucha v oblasti paty (vbočené postavení paty
spojené s nestabilitou v subtalárním kloubu
a následným poklesem podélné klenby). To
pak často vede v dospělém věku k rozšíření
a poklesu příčné klenby s vývojem Hallux val-
gus a s následnou artrózou palcového klou-
bu, bolestivými otlaky na palcovém kloubu
a pod prstními klouby, případně na kloubech
u přeložených prstů. Tato vada se promítá do
vyšších etáží pohybového systému, do přetí-
žení kolenních kloubů projevující se bolestí ko-
len, kyčlí a následně páteře.

Od roku 2017 k výše uvedeným aktivitám
přibylo díky podpoře statutárního města Zlí-
na také poradenství o zásadách správného
obouvání dětí a péči o jejich nohy pro rodiče,
ale i pro učitelky v mateřských školách (MŠ)
a základních školách (ZŠ). Osvětové aktivity
jsou realizovány formou odborných vyšetření
v MŠ a ZŠ, formou rozhovorů s rodiči a dis-
tribucí edukačních letáčků a brožurek přímo
v MŠ a ZŠ ve Zlíně. Součástí uvedených ak-
tivit je rovněž měření nohou dětí, kontrola
nošené obuvi a odborné poradenství a kon-
zultace s rodiči. K měření se využívá měřidlo
+12, kterým se přeměřuje velikost nohou
dětí a velikost nošené obuvi. Zjišťuje se i stav
nožních kleneb u dětí pomocí podoskopu.
Pro učitelky MŠ jsou realizovány instruktážní
hodiny a ukázky správného cvičení nohou pro
podporu nožních kleneb a pro celkové zpev-
nění svalového aparátu u dětí. Velkou výhodu
je, že rodiče jsou při akcích přímo upozorně-

ni na případné vady a počínající deformity no-
hou, jsou poučeni, jak mají správně vybírat
a kontrolovat obuv i nožky dětí. Zároveň jsou
jim doporučena kompenzační cvičení, pří-
padně jsou odesláni na odborné vyšetření
k ortopedovi.

Prevence je důležitá
V mnoha případech se dá problémům
předejít vhodně volenou obuví – v přední čás-
ti dostatečně širokou – ne úzkou a špičatou,
s přiměřenou výškou podpatku – u dospělých
max. 3,5 cm, u dětí max. 1,5 cm a s dosta-
tečně pevným opatkem v patní části obuvi,
ale také posilováním svalů nohou, cvičením
na nestabilních plochách, chůzí naboso v pí-
sku, trávě apod. a korekcí postavení paty or-
topedickou stélkou s patní miskou. 
U dospělých, kdy vady jsou již fixované, lze
vhodně zvolenou terapií dosáhnout částeč-
ného zlepšení, ale proces korekce nebo
kompenzace vady je většinou dlouhodobější
záležitostí. U dětí lze vhodnou obuví, správně
tvarovanou stélkou a cvičením dolních kon-
četin dosáhnout velmi rychlého zlepšení,
protože kostěný skelet je ještě chrupavčitý
a tvárný s dobrou schopností se přizpůsobit.
Proto včasná a důsledná prevence je v tom-
to případě velice důležitá. Přáli bychom si,
aby podobný systém mohl fungovat ve větši-
ně našich měst. Záleží vždy ale na pochopení
významu zdravotní prevence u zvolených za-
stupitelů.
Těší nás, že kromě střední a starší genera-
ce, která naši poradnu navštěvuje nejčastěji,
k nám chodí do poradny také čím dál více ro-
dičů s dětmi. A to nejen až v okamžiku, kdy
už se začnou projevovat problémy, ale ze-
jména na preventivní vyšetření.

Text a foto:
PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA

Jana Bobálová, ČOKA
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Praha – Kontroly, jejichž cílem je zajistit
padělky nejrůznějšího spotřebního zboží,
nabízené spotřebitelům na českém trhu,
pokračovaly také ve 3. čtvrtletí roku
2019. V jeho průběhu zajistili inspektoři
10 666 kusů výrobků porušujících někte-
rá práva duševního vlastnictví, tedy v ne-
celých 16 % z 312 kontrol. Jde o padělky
vyčíslené v cenách originálů ve výši 
24 114 613 korun. Celkem bylo ve 
3. čtvrtletí pravomocně uloženo 281 po-
kut v hodnotě 4 568 500 Kč 

V období od 1. 7. do 30. 9. 2019 zkontrolo-
vali inspektoři ČOI celkem 312 provozoven
a prodejních míst, kde ověřovali, zda prodáva-
jící nabídkou, prodejem, či skladováním výrob-
ků neporušují obecně závazné předpisy dozo-
rované ČOI, resp. některá práva duševního
vlastnictví, tj. zda neporušují zákaz nabízet za
účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky
porušující některá práva duševního vlastnictví
nebo neoprávněně užívat označení chráněné
podle zvláštního právního předpisu. 
Z celkového počtu 312 provedených kontrol
zjistili inspektoři porušení obecně závazných
právních předpisů v 234 případech (75 %).
Z tohoto počtu u 48 kontrol bylo zazname-
náno porušení zákazu nabízení, prodeje
a skladování výrobků porušujících některá
práva duševního vlastnictví, což je 15,38 %. 
Při sedmi kontrolách spolupracovala Česká
obchodní inspekce s dalšími orgány státní
správy a to s Policií České republiky a v jed-
nom případě s příslušným živnostenským
úřadem. 

Výrobky a jejich struktura 
V průběhu kontrol zaměřených na padělky
bylo zajištěno a uloženo mimo dosah kontro-
lovaných osob celkem 10 666 ks výrobků,
v hodnotě vyčíslené v cenách originálu na 24
114 613 Kč. Zajištěné výrobky byly v soula-
du s ustanovením zákona o České obchodní
inspekci uloženy mimo dosah kontrolovaných
osob. Padělky, u nichž bude pravomocně
rozhodnuto o jejich propadnutí anebo zabrá-
ní, budou následně zničeny, případně využity
k humanitárním účelům. 
Následující graf znázorňuje podíl vybraných
ochranných známek na celkovém objemu za-
jištěných výrobků. Ochranné známky, které
výčet neobsahuje, se vyskytovaly v nižším
počtu výrobků než 250 ks: 
Na základě zjištěných porušení právních před-
pisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně
uloženo celkem od 1. července 2019 do 
30. září 2019 celkem 281 pokut v hodnotě
4 568 500 Kč. Tyto pokuty zahrnují i pokuty
za další porušení obecně závazných právních
předpisů, která byla v rámci kontrol ve 3.
čtvrtletí zjištěna. 

Závěr
Kontroly zaměřené na dodržování povinnos-
tí vyplývajících z ustanovení § 8 zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
při nabídce, prodeji a skladování výrobků
porušujících některá práva duševního vlast-
nictví, jsou prováděny na základě podání
majitelů práv duševního vlastnictví, s využi-
tím vlastních poznatků a také na základě
spotřebitelských podání. Ve 3. čtvrtletí roku
2019 bylo celkem provedeno 312 kontrol.
Porušení práv duševního vlastnictví bylo zjiš-
těno ve 48 případech, tj. 15,38 % z celko-
vého počtu provedených kontrol. Oproti mi-
nulému čtvrtletí tak došlo k mírnému pokle-
su procentního podílu kontrol s porušením

i množství kusů zajištěných padělků. Největ-
ší oblastí výskytu výrobků porušujících někte-
rá práva duševního vlastnictví jsou regiony
na hranicích s Německem a Rakouskem,
kde stále fungují tržiště se stánky. V Praze
se po uzavření Holešovické tržnice přesunul
prodej a nabízení těchto výrobků na tzv. „ble-
ší trhy“ ve Vysočanech, ulice U Elektry, které
probíhají vždy v sobotu, neděli a o svátcích.
Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji
k porušení práv duševního vlastnictví u odě-
vů a textilních výrobků. Klesá počet zabave-
ných audio výrobků. Tento sortiment (např.
CD nosiče) téměř mizí z trhu. U zajištěných
výrobků byl nejvyšší objem u ochranných zná-
mek Adidas a Nike.

Česká obchodní inspekce 

PADĚLKY 
ZA 24 MILIONŮ KORUN

Podíl jednotlivých sortimentních skupin 
a počet zajištěných výrobků v kusech

Podíl vybraných ochranných známek 
z celkového objemu zajištěných výrobků v kusech
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Londýn – Koncem října otevřela společ-
nost Adidas nový flagship store na Oxford
Street v Londýně pod názvem Adidas
LDN, který je symbolem kreativity, digitál-
ní inovace a dosud nevídaných a jedineč-
ných zážitků z nakupování. 

Obchod má více než 100 digitálních kon-
taktních bodů (touchpoints). Všechny jsou
napájené 100 % ekologickou energií a jsou
cíleně navržené tak, aby zlepšily zážitky spo-
třebitelů a vyzývaly návštěvníky ke kreativitě.
Nový design obchodu zahrnuje řadu služeb
propojených s aplikací Adidas. Jednou
z nich je aplikace Bring it to Me, která záka-
zníkům umožňuje skenovat produkty, kon-
trolovat zásoby, poptat se na velikost a vy-
braný produkt si koupit na místě, aniž by
museli dlouhou dobu čekat u pokladny nebo
výdejního pultu. Na digitálním displeji Hype
Wall v přízemí vidí vyznavači módních sne-
akerů nejnovější modely, které si pomocí
aplikace mohou uložit do připomínek ve
svém mobilu. 
Oblast nazvaná The Base je vybavena podla-
hovou krytinou a LED monitory, s jejichž po-
mocí lze pouhým stisknutím tlačítka ovlivňo-
vat náladu v obchodě. Vedle tzv. MakerLabu,
kde si zákazníci mohou produkty přizpůsobit
podle svých představ, slouží The Base jako
místo pro pravidelné akce, zaměřené na kre-
ativitu. Tak, jako je Adidas LDN umístěn
v srdci Londýna, Londýn pulsuje v srdci ob-
chodu. Exkluzivní řada produktů speciálně
navržených pro Adidas LDN je k dispozici
pouze v tomto flagship storu. Kromě toho
mohou návštěvníci v každém podlaží obcho-
du obdivovat původní díla londýnských uměl-
ců. Nejvíc upoutá anglická vlajka, sestávající
z kompozice tisíce národních vlajek, vzdávají-
cí tím poctu „městu tisíců národů“. Tato roz-
manitost se odráží i v týmu obchodu, kde se
mluví 31 různými jazyky.

Řada personalizovaných služeb 
Digitální inovace jsou doplněny řadou perso-
nalizovaných služeb. Zákazníci využívají apli-
kaci Adidas k rezervaci termínu pro tzv.
Crep Protect, aby si nechali vyčistit spor-
tovní obuv, nebo aby si vyzkoušeli produkty
v Running Lab. Zákaznice si mohou vybrat
s pomocí školeného personálu správnou
sportovní podprsenku. V kabinkách jsou
umístěna interaktivní zrcadla vybavená
technologií RFID. Produkty, které spotřebi-
tel do kabinky přinese, zrcadlo okamžitě
rozpozná a poskytne příslušné informace.
Lze si tak vyžádat i jinou velikost nebo bar-
vu, aniž by zákazníci museli kabinku opustit.
Pokud kousek oblečení přesně nepadne,
jsou k dispozici i švadleny, které upraví oděv
na míru. „Nový obchod Adidas LDN je víc než

jen zážitek značky. Je to skutečný vývěsní štít
pro Adidas v Londýně. V MakerLab si může-
te navrhnout design, v Running Lab nalézt
správnou obuv nebo se připojit k výzvě v The
Base. Mohou se zde setkávat komunity ze
všech částí Londýna a okolí a vytvářet něco
nového,“ komentuje Chris Walsh, viceprezi-
dent značky Adidas pro Severní Evropu. Na
čtyřech podlažích prezentuje Adidas LDN to
nejlepší ze sportu a stylu značky Adidas: nej-
větší výběr fotbalového oblečení a obuvi, stej-
ně jako nejnovější originální návrhy a spolu-
práce, jako jsou Adidas Yeezy, Adidas by Stel-
la McCartney a Y-3. V celém obchodě je pri-
oritou ochrana životního prostředí. Využívá
se celá řada udržitelných a odpovědně získa-
ných materiálů, včetně recyklovaných plastů,
pěn a textilu.

sf Praha – Na pražském výstavišti v Hole-
šovicích se v říjnu konal další ročník stáli-
ce mezi týdny s designem, Designblok
2019. Na Designbloku dojde vždy k oce-
ňování, ani letos tomu nebylo jinak. De-
signblok ve spolupráci s EUNIC Cluster
ČR již pošesté uvedl mezinárodní soutěž
diplomových prací Diploma Selection, kte-
rá představila tvorbu nejtalentovanějších
diplomantů z Evropy. 

Do finále se probojovali studenti z 8 evrop-
ských zemí – Maďarska, Německa, Francie,
Portugalska, Itálie, Nizozemí, Polska a Če-
ské republiky. Do soutěže bylo vybráno také
osm prací mladých designérů z České repu-
bliky. Poprvé v historii soutěže v obou kate-
goriích Móda i Produktový design – excelova-
li studenti z pražské VŠUP. Mezi 15 módními

kolekcemi zvítězila Barbora Procházková
s kolekcí Sapience.
Prostor k prezentaci zde měla Tereza Rosa-
lie Kladošová, Tereza Ujevičová, Lada Vyvi-
alová, značka tenisek Kave Footwear, za níž
stojí Eva Klabalová, Offcuts, dále módní návr-
hářka Mimi Hoang Lang, se svojí značkou La
femme MiMi, MIK – Jana Mikešová, optická
firma Optiqa, značka dámské a pánské módy
Buffet, Erikulum – minimalistická kolekce
městských unisex batohů vyrobených z nevy-
užitelných odřezků a zbytků podlahového lina
– PVC, aj. Laura – Andrea Žižková zaměřující
se na variabilitu a funkčnost oděvu. Využitím
recyklovaného padákového kluzáku a šusťá-
koviny klade důraz na odkaz 80. a 90. let mi-
nulého století. Aktuální kolekce Žižkové Vě-
trovky reflektuje současný trend městské
kultury, mainstream.Z tvorby Natálie Nepovímové Foto: Herminapress

Designblok

NEJVĚTŠÍ PŘEHLÍDKA DESIGNU

Adidas

NOVÁ VLAJKOVÁ LOĎ V LONDÝNĚ
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Praha – Umělá inteligence (AI) pomáhá
obchodníkům zejména ve vytváření indivi-
dualizované nabídky na míru. Například vý-
robci luxusních obleků Ermenegildo Zegna
se vyplatila digitalizace tradičního podniká-
ní a získává tak důležitou konkurenční vý-
hodu. Aplikace Zozosuits zase dokáže pře-
vzít přesné míry zákazníka a výsledkem je,
že kupující obdrží oblečení vyrobené jemu
na míru za pár dní poštou. Podle studie
Accenture Technology Vision již 86 % vel-
kých světových retailových firem experi-
mentuje s aplikacemi umělé inteligence či
rozšířené reality. Nové technologie nedáv-
no implementovala také prostějovská spo-
lečnost Bernhardt Fashion.

Úspěch společností v luxusním segmentu je
často zakořeněn v bohatém dědictví jejich
značek, které mají více než stoletou historii.
Nyní je však trh výrazně ovlivňován používá-
ním nových technologií. Výsledkem je, že
očekávání spotřebitelů stoupají a luxusní
značky nemohou tomuto dění jen přihlížet.

Služby i obleky na míru 
Lidé dnes při nakupování očekávají, že pro-
dejce zná a dokonce předvídá jejich potřeby

– ať už nakupují v kamenném obchodě nebo
na mobilním zařízení. A to platí dvojnásob
pro segment luxusního zboží, kde zákazník
platí za „zvláštní zacházení“. Přední značka
luxusních pánských oděvů a jeden z nejzná-
mějších podniků v Itálii Ermenegildo Zegna
se rozhodla pro digitální transformaci svého
tradičního podnikání a využívá umělou inteli-
genci k nadstandardním personalizovaným
službám založeným na znalosti individuálních
preferencí a postojů. Dokáže tak zákazníkům
nabídnout doslova, „co jim na očích vidí“.
A v dalším kroku plánuje poskytovat všechna
potřebná data přímo návrhářům, kteří podle
přání a trendů budou tvořit nové kolekce. Fir-
ma již nyní dokáže věnovat maximální pozor-
nost zkušenostem svých zákazníků a doko-
nale využít širokých možností omnichannel
obchodu.

Každý zákazník je nejdůležitější 
Digitální transformace rozšiřuje možnosti
prodejců přiblížit se přáním zákazníků. Hlav-
ním důvodem stále masivnějšího růstu více-
kanálového (omnichannel) prodeje je fakt, že
zákazníci chtějí pohodlně nakoupit tam, kde
právě jsou – v kamenném obchodě, mobilní
aplikaci i online obchodě. Pohodlný vícekaná-
lový prodej je proto spolu s nabídkami na mí-

ru základem péče o co nejlepší zákaznickou
zkušenost.
Největší výzvou současného retailu je plynulý
přechod do plnohodnotného omnichannel
byznysu. A to proto, že to zákazník tak chce.
„Zákazník dnes neřeší, jestli nakupuje v onli-
ne shopu, mobilní aplikaci či stojí v kamen-
ném obchodě. Chce mít konzistentní infor-
mace, nabídku a možnosti napříč všemi ka-
nály,“ říká Ondřej Dědina, ředitel společnosti
Mibcon.

„E-zakázkové krejčovství“ 
i nápověda pro nákup
Jednou z firem, která povznesla individualiza-
ci a přizpůsobení se požadavkům na novou
úroveň, je Zozotown, největší japonská e-
commerce firma. Tato firma vytvořila unikát-
ní aplikaci Zozosuits, která si převezme
přesné míry zákazníka a výsledkem je, že zá-
kazník obdrží oblečení vyrobené jemu na mí-
ru. Cesta z výrobní linky až k zákazníkovi trvá
pouhých deset dní. 
A není to jen módní průmysl, kde technologie
umožňují přesně se přizpůsobit zákazníkovi
tam, kde to dříve nebylo možné. Americký
prodejce Sam s Club vyvinul aplikaci, která
využívá strojové učení a data o předchozích
nákupech zákazníků a dovede tak automatic-

Obchodníci využívají umělou inteligenci 

POMÁHÁ HÝČKAT
ZÁKAZNÍKY

Foto: Accenture
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ky doplňovat jejich nákupní seznamy. Společ-
nost plánuje přidat do aplikace navigační pr-
vek, aby mohla optimalizovat trasu při náku-
pu všech položek ze seznamu.

Momentální trh okamžiku
Moderní technologie zásadně proměňují
způsob kontaktu se zákazníky. Umějí vytvářet
svět zážitků a zkušeností přizpůsobených na
míru. „Podle studie Accenture Technology
Vision 2019 může být přizpůsobení se zá-
kaznickým požadavkům na míru a jejich do-
dávka v reálném čase obrovskou možností
k získání konkurenční výhody. Studie doporu-
čuje nahlížet na každou příležitost jako na in-
dividuální a momentální trh okamžiku,“ říká
Ivo Gavenda, který se v Accenture ČR speci-
lizuje na segment umělé inteligence.
Technologie distribuovaných účetních knih,
AI, rozšířená realita a kvantové výpočty
(Quantum computing) – zkráceně DARQ –
jsou pohonem změn, které přinášejí nové
mimořádné schopnosti a dovednosti
a umožňují firmám vytvářet zcela novou kon-
cepci. Na otázku, jak by ohodnotili, které
z těchto prvků budou mít největší vliv na je-
jich firmu v příštích třech letech, odpovědě-
lo 41 % manažerů v průzkumu, že je to

v první řadě umělá inteligence. To je více
než dvojnásobek „počtu bodů“ ve srovnání
s dalšími prvky DARQ.
„Studie se dále zaměřila na názory a zkuše-
nosti 655 manažerů v oblasti retailu z 26
zemí. 86 % z respondentů prohlásilo, že již
experimentují s řešeními umělé inteligence

či dalšími složkami DARQ, 83 % z dotáza-
ných pak souhlasí, že nabídka produktu na
míru a doručení on-demand znamená další
velkou konkurenční výhodu,“ dodává Ivo Ga-
venda z Accenture ČR.

U nás je prkopníkem 
Bernhardt Fashion
Za příkladem využití nových technologií
v krejčovství ale rozhodně nemusíme až do
Japonska. Prostějovská společnost Bern-
hardt Fashion letos implementovala nový sy-
stém SAP, díky kterému dokáže zákazníkovi
dodat oblek na míru špičkové kvality dokonce
už během 24 hodin a s minimem reklamací.
Firma je lídrem ve výrobě oděvů na míru
v Evropě a jedním z nejvýznamnějších výrob-
ců celosvětově. Má klienty ve více než 40 ze-
mích světa, na pěti kontinentech. Objedná-
vek přicházejí do Prostějova stovky denně
a každá je unikátní. Ve velmi krátkém čase
tak musí Bernhardt Fashion zakázku při-
jmout, zajistit všechen materiál, ušít, vyexpe-
dovat. 
„Dnes si oblek na míru objednáte, zítra vám
jej můžeme odeslat. To by bez automatizace
nebylo možné,“ říká Jindřich Koryčan, ředitel
prodeje Bernhardt Fashion s tím, že celý
proces je poměrně složitý, protože do něj
vstupuje řada proměnných souvisejících
s unikátností každé objednávky. „Nejobtížněj-
ší na zavedení nového informačního systému
bylo přenést do něj historické know-how
Bernhardt Fashion, zachovat jeho unikát-
nost. To se povedlo a celý proces je navíc
efektivnější, rychlejší, schopný zvládnout ná-
růst objednávek. Díky automatizaci se také
zrychlila fakturace a logistika,“ říká Ondřej
Dědina, ředitel společnosti MIBCON, která
nový systém SAP v Bernhardt Fashion imple-
mentovala.
Samotnou péči o zákazníka moderním tech-
nologiím ale zatím společnost Bernhardt
Fashion nesvěřila. Míry klientovi berou osob-
ně krejčí, zahraniční obchodní partneři pro-
stějovské firmy. „Jde samozřejmě trochu
o hru, kdy se zákazníkovi krejčí skutečně
osobně věnuje a oděv mu chystá přímo na
míru. Budoucnost je ale i tady ve využití tech-
nologií. Nejsou však ještě úplně dokonalé,
proto vyčkáváme. Pár jich už ale máme
v hledáčku,“ dodává Jindřich Koryčan.

Ilustrace Pixabay
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Zlín – Jednou z pravidelných celostátních
kontrol České obchodní inspekce je kontro-
la internetových obchodů. Česká obchodní
inspekce v období od 1. července 2019 do
30. září 2019 provedla 185 kontrol inter-
netových prodejců. Bylo ověřováno dodržo-
vání povinností především vyplývajících ze
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spo-
třebitele (ZOS). Z celkového počtu 185
kontrol bylo zjištěno porušení právních
předpisů ve 146 případech (78,92 %). 

Uvedený výčet není reálným obrazem trhu,
ale Česká obchodní inspekce má na interne-
tové prodejce velké množství podání spotře-
bitelů, které využívá právě při cílení svých
kontrol. „Výsledky kontrol za třetí čtvrtletí ro-
ku 2019 potvrdily, že v oblasti internetového
prodeje dochází neustále k porušování spo-
třebitelské legislativy, tedy práv spotřebite-
le,“ řekl ústřední ředitel České obchodní in-
spekce Mojmír Bezecný. Tyto znepokojivé
údaje byly uvedeny v tiskové zprávě České
obchodní inspekce.

V čem internetoví prodejci 
nejčastěji chybují?
Nejčastěji bylo zjištěno klamavé konání ve
smyslu poskytování nepravdivých informací či
informací uvádějících v omyl o výrobku, služ-
bě, ceně, servisu, prodávajícím, právech
spotřebitele atp. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na
§ 5 odst. 1, 2 ZOS). Pokud převedeme toto
vyjádření na naše sortimenty, tj. oděvy, obuv
a koženou galanterii, mnohdy nejsou poskyto-
vané řádné informace o materiálovém slože-
ní textilních výrobků (viz. nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
o názvech textilních vláken a souvisejícím
označování materiálového složení textilních

výrobků), účelovosti prodávané obuvi či užit-
ných vlastnostech nabízené kožené galante-
rie (například o nosnosti tašek), o možnos-
tech různých barevných odstínů nebo variací
nabízených výrobků, o ceně výrobku (cena
budí dojem, že je ve skutečnosti nižší, než je
– cena je uvedena bez DPH či dalších poplat-
ků nebo příplatků) atd.
Při nových formách prodeje, jakými začínají
být elektronické obchodování přes aukční
a slevové portály, nemusí být také zcela zřej-
mé, kdo je skutečný prodávající. Není také
možné, pokud je nabídka cílena na koncové
spotřebitele na českém trhu a je v českém
jazyce, uvádět, že reklamační řízení bude
probíhat např. podle polského práva a pol-
ských právních předpisů v této oblasti. 

Klamavé opomenutí
Častým problémem internetových obchodů
je také klamavé opomenutí, tj. prodávající či
poskytovatel služby opomenul spotřebiteli
poskytnout podstatné informace o výrobku
či službě, popř. informace zatajil nebo je po-
skytl nejasným, nejednoznačným či nesrozu-
mitelným způsobem, (§ 4 odst. 4 v návaz-
nosti na § 5a odst. 1, 2 ZOS).
Relevantním a častým prohřeškem je i sku-
tečnost, že prodávající nedodržují povinnost
informovat spotřebitele o rozsahu, podmín-
kách a způsobu uplatnění práva z vadného pl-
nění (reklamace), společně s údaji o tom, kde
lze reklamaci uplatnit (§ 13 ZOS). Nejen ka-
menné prodejny, ale také e-shopy musí tuto
povinnost naplnit. Nejjednodušší je veškeré
tyto informace dát přímo do obchodních pod-
mínek a tyto jednak vyvěsit na příslušné we-
bové stránce, kde by měl být vyvěšen i formu-
lář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákon-
né lhůtě, a jednak je vždy při potvrzení objed-
návky zaslat spotřebiteli v textové podobě. 

Méně častým prohřeškem bylo, že prodejce
porušil postup při uplatnění a řešení reklama-
cí, zejména povinnost přijmout reklamaci
a vystavit o tom písemné potvrzení a dále po-
vinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve
stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3). Za vyřízení
reklamace se považuje podání informace ku-
pujícímu, že je jeho reklamace vyřízená a ja-
kým způsobem je o ni rozhodnuto. Na vyřízení
reklamace, včetně provedení opravy, má pro-
dávající lhůtu max. 30 kalendářních dní ode
dne přijetí reklamace, pokud se prodávající se
spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Mnozí prodávající ještě i dnes netuší, že mají
povinnost řádným způsobem informovat
spotřebitele o subjektu mimosoudního řeše-
ní spotřebitelských sporů (§ 14 ZOS), přes-
tože jim to zákon ukládá již od února 2016.
Dle § 14 ZOS má prodávající informovat jak
na stacionárních provozovnách, tak na inter-
netu, o subjektu mimosoudního řešení spo-
třebitelských sporů, který je pro daný typ vý-
robku či služby věcně příslušný. Informace
musí zahrnovat též internetovou adresu to-
hoto subjektu. 
Pro mimosoudní řešení spotřebitelských
sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotře-
biteli je pro výše uvedené sortimenty přísluš-
ná Česká obchodní inspekce. Dalším subjek-
tem, který má autorizaci Ministerstva prů-
myslu a obchodu, je Sdružení českých spo-
třebitelů, z. ú. Pokud se spotřebitel obrátí
na uvedené instituce a tyto vyzvou podnikate-
le, aby se vyjádřil k řešení spotřebitelského
sporu mimosoudní cestou, je podnikatel po-
vinen ve stanovené lhůtě odpovědět a navrh-
nout řešení či podat doplňující informace.
Pokud tak neučiní, jde o přestupek. 

PhDr. Vlasta Mayerová,
Česká obuvnická a kožedělná asociace

Zdroj: ČOI

Obchodování přes internet 

MÁ TO SVÁ ÚSKALÍ
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Varšava – Úplet pro sprintery? Rychlý vý-
prodej skladových zásob? Nikoliv, jde o ve
střední Evropě největší mezinárodní vele-
trh textilu, jehož 6. ročník pod názvem
Fast Textile proběhl ve dnech 20.–22. lis-
topadu v polské Varšavě. Tato B2B akce
se konala v areálu varšavského obchodně-
kongresového centra, kam přijelo předsta-
vit svou produkci na 500 vystavovatelů ze
40 zemí světa při předpokládaném počtu
cca. 33 000 odborných návštěvníků.

I přes historické antagonismy se tak Fast
Textile stává spojovacím mostem pro odbor-
né návštěvníky ze Skandinávie, Pobaltí, Bělo-
ruska, Ruska, Ukrajiny či Německa, České
republiky, Holandska, Itálie, Španělska, ale
i Pákistánu, Číny, Iránu nebo Egypta a Ghany. 
Letošní ročník pak více akcentoval vystavova-
tele z Turecka a Taiwanu.

Snadná dostupnost areálu
Přijíždějící návštěvníky znalé současného
tempa výstavby dálnic a rychlostních komuni-
kací v Polsku nepřekvapila snadná dostup-
nost areálu a dostatečné množství nezpo-
platňovaných parkovacích míst přímo u hal.
Samotné Varšavské Expo centrum zvenčí ne-
ohromí architektonickou nápaditostí a šar-
mem – jde totiž o soubor většího počtu z čás-
ti koridory propojených hal, které ale umož-
ňují návštěvníkům prakticky po celou dobu
návštěvy pohyb „po koberci“. 

Co nabídly stánky vystavovatelů?
Prakticky vše potřebné pro oděvní výrobu
od textilních strojů, technologií, tiskových
možností až po metráž, výrobní přípravy
a v menší míře i hotové výrobky. Každým ro-
kem se rozšiřující nabídka je sama o sobě
výzvou k účasti všech, kteří se věnují oděvní
výrobě a módní tvorbě. Návštěvníka hned
po vstupu netradičně překvapila nabídka

nejmodernějších technologií k potisku texti-
lií, polohovací a stříhací automaty, šicí tech-
nika a vybavení pro stále sílící obor reklam-
ního textilu.
Po tomto nenásilném seznámení se stále
modernějšími technologiemi již následují
stánky vystavovatelů s nabídkou především
textilní metráže pro konfekční a oděvní výro-
bu. A to jak klasických tkanin, elastických
i neelastických úpletů tak i metráže pro spe-
ciální výrobu a těžkou konfekci.

A co Češi?
ETEX Hořice – tradiční výrobce látkových ka-
pesníků se akce účastní již popáté a podotý-
ká, že jde o jednu z mála akcí, které jdou na-
horu, zlepšuje se její organizace a je patrné,
že pořadatel vsadil na tým, který oboru rozu-
mí, orientuje se v něm, snaží se veletrh po-
souvat dále a přicházet s novými nápady. Vy-

stavovatele neomezuje ale podporuje jejich
tvořivost. 
PEGA-VEL Krnov – ředitel této, rovněž tra-
dičně se účastnící společnosti – Ing. Jiří Fla-
šar, dále doplňuje, že místní polský trh dnes
tvoří 20 % obratu firmy. 
Ke zmíněnému růstu veletrhu přispívá i vyso-
ká kvalita a pestrost doprovodného progra-
mu, který návštěvníka nevnímá jako statické-
ho přihlížejícího, ale jako možného aktéra dě-
je. Doprovodný program nepostrádá kreativ-
ního ducha a nápaditost, nechybí ani jeho
moderované, zábavné formy (mj. Mistrovství
světa v žehlení aj.) 
Sečteno a podtrženo: Na Fast Textile si něco
najde každý. Během návštěvy se nebude nu-
dit a ani nebude obtěžován a zatěžován dal-
šími poplatky, kaucemi a jinými omezeními.

Text a foto: Ing. Martin Kárych, 
ALTRA a.s.

Veletrh Fast Textile, Varšava, 20.–22. listopadu 2019 

VELKÝ ZÁJEM NÁVŠTĚVNÍKŮ

inzerce
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Düsseldorf – Na rozdíl od loňského roku,
kdy prakticky vypadl jarní prodej, lze letoš-
ní počasí označit za odpovídající sezoně.
Příznivé povětrnostní podmínky jistě při-
spěly k tomu, že maloobchodníci s obuví
zaznamenali v 1. pololetí letošního roku
mírný nárůst tržeb, které jim kompenzo-
valy pokles tržeb z loňského roku. 

Podle kalkulace BDSE (Spolkový svaz ně-
meckých maloobchodníků s obuví) utržily ka-
menné obchody s obuví v prvních šesti mě-
sících letošního roku 3,5 mld. EUR. Vzhle-
dem k tomu, že se obuv objevuje i v sorti-
mentu obchodních domů, internetových
zásilkových domů nebo obchodů s módou,
činí celkové tržby podle předběžných pro-
počtů 5,6 mld. EUR. 

Online prodej 
nemusí být vždy ziskový
Obchody s obuví, které kromě nabídky ve
svých prodejnách nabízejí své zboží prostřed-

nictvím internetu, jsou na tom lépe než čistě
kamenné obchody. Mnoho multichannelo-
vých maloobchodníků však zaznamenává, že
online prodej nemusí být vždy ziskový. Konku-
rence mezi e-shopy je obrovská a vysoká mí-
ra vráceného zboží často negativně ovlivní
hrubý zisk. Proto někteří maloobchodníci
svůj internetový prodej ukončili. 
U malých firem zas chybí síla pro úspěšný ob-
chodní model pro provoz jako kamenného,
tak internetového obchodu. Na druhé straně
však mnozí prodejci obuvi považují online pro-
dej za důležitý pilíř do budoucna a své e-shopy
kontinuálně rozšiřují. Větší firmy mají tu výho-
du, že si mohou dovolit vydávat vysoké inves-
tice do vývoje výkonných multichannelových
řešení. Specializované obchody s obuví jako
jsou Deichmann a Görtz nadále vykazují ve
svém internetovém obchodě dvojciferné tem-
po růstu. Menší prodejny s obuví dnes často
pro prodej využívají digitální tržiště, protože
technické propojení a distribuci zboží lze pro-
střednictvím online platformy zorganizovat re-
lativně pohodlně a bez velkých investic.

Internetový obchod 
s mírným vzestupem
Společnosti zaměřené na internetový ob-
chod, a to jak čisté e-shopy, tak zásilkové
společnosti, opět zaznamenaly v první polo-
vině roku růst na trhu s obuví. Podle odha-
dů BDSE činil růst cca 5 %. I když je nárůst
ve srovnání s předchozími roky mírný, onli-
ne prodej pokračuje v úspěšném rozšiřová-
ní své pozice na trhu. Celkové tržby za obuv,
od čistých e-shopů po multichannelový reta-
il, zaujímají v současné době kolem 22 %
z celkových tržeb. Téměř 80 % obuvi si však
zákazníci stále ještě kupují v kamenných ob-
chodech.
Posun podílu na trhu ve prospěch čistě in-
ternetového obchodu, jak je vidět v mnoha
průmyslových odvětvích spotřebního zboží,
má negativní dopad na nákupy v centru
měst. Nákupy prostřednictvím internetu ve-
dou k poklesu návštěvnosti zákazníků ka-
menných obchodů v centru, čímž dochází
k tlaku na obchodníky. 
Týká se to hlavně nájemních smluv, které
obchodníci s obuví uzavřeli často s dlouhou
dobou trvání v dobách vyšší návštěvnosti
zákazníků a kterým za současných podmí-
nek nejsou schopni dostát. Pronajímatelé
by měli ve vlastním zájmu jednat s nájemci
a vyjít jim vstříc novými smlouvami, aby
umožnili udržet centrum města při životě,
zabránit zavírání obchodů a rostoucím
prázdným prostorám. 
Přesto zůstává BDSE optimistická, co se tý-
ká 2. pololetí. Za prvních sedm měsíců se
kompenzovaly ztráty z prodeje celkově slabé-
ho předchozího roku. V srpnu díky nepříliš
vysokým teplotám začal nadějně prodej
s podzimní obuví. Pokud počasí bude do kon-
ce 2019 příznivé, mohl by obchod s obuví
udržet růst tržeb až do konce roku a možná
ho i trochu překročit.

Německý obuvnický obchod

LEHKÝ NÁRŮST
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Brno – Čeští spotřebitelé mají v Ev-
ropě několik prvenství. Specifika na-
šeho chování u nákupu a následné
péči o textilní výrobky odhalil roz-
sáhlý mezinárodní výzkum, který re-
alizoval GINETEX, mezinárodní aso-
ciace pro značení symboly údržby.
Výzkum proběhl v roce 2019 na

vzorku 7000 spotřebitelů ze sedmi Evropských zemí. Ukázal mi-
mo jiné, že osm z deseti Evropanů považuje textilní etiketu s infor-
macemi o údržbě za užitečnou. Nejvíc takových spotřebitelů
(86%) je v České republice. Čeští spotřebitelé jsou také nejaktiv-
nější (56 %) ve vyhledávání těchto informací na internetu. 

Globální pohled na Evropu
Výzkum ukázal, že Evropané si velmi rádi kupují nové oblečení. 98 %
Evropanů si koupí alespoň jeden oděvní kousek měsíčně. Jejich kupní
rozhodování ovlivňuje existence etikety s instrukcemi k údržbě, ale
také materiál, ze kterého je výrobek ušitý či uvedení velikosti. Prů-
měrně osm z deseti Evropanů se vyjádřilo, že etiketa je na výrobku
důležitá. V Evropě již dlouho rezonuje téma ochrany životního pro-
středí, což se projevilo také v tomto výzkumu. Dvě třetiny dotáza-
ných Evropanů odpovědělo, že jejich zájmem je starat se o své oble-
čení tak, aby jim vydrželo co nejdéle a proto dodržují instrukce uve-
dené na štítku. Evropané odpovědně nakládají s oděvy, které již ne-
potřebují. Pouze 7 % jich skončí v odpadu. Těch zbývajících 93 %
rozdají příbuzným, nebo charitativním organizacím, případně je ode-
vzdají na sběrné místo. 
Jedním ze stěžejních cílů výzkumu bylo také to, jak spotřebitelé rozu-
mějí symbolům na etiketách. Symbol pro žehlení je identifikován per-
fektně: 98 % Evropanů mu rozumí. Podobné je to u symbolu pro pra-
ní, který je rozeznáván téměř devíti respondenty z deseti (98 %). Sym-
boly pro bělení, sušení a profesionální péči jsou méně známé. Pokud
spotřebitelé neumějí symbol správně identifikovat, získávají informace
buď od příbuzných, nebo vyhledáváním na Internetu. 

Co čeští spotřebitelé? 
Čeští spotřebitelé drží krok se svými sousedy z průzkumu a v někte-
rých odpovědích je i značně předčí. Oblečení nakupujeme průměrně
jednou za měsíc v 97 %. Při nákupu nás ale zajímají jiné parametry,
než jen značka, cena, země původu. Je pro nás důležité označení ve-
likostí, a to v 98 %. Další prvenství máme také v požadavku na kom-
fort oblečení a také na to, aby bylo „trendy“. Pozitivní také je, že nás
z Evropanů nejvíce zajímá značka kvality na výrobku, a to v 70 % do-
tázaných. Čeští spotřebitelé považují etiketu za významnou v 86 %,
což nás staví do čela a to je velmi pozitivní trend.
Symboly poznáme stejně dobře, jako ostatní účastníci průzkumu. Za-
jímavé je chování v případě, že neznáme jejich význam. V tomto para-
metru máme dokonce dvě prvenství – hledáme na internetu nejčastěji
že všech dotázaných zemí (56 %), jak bylo řečeno v úvodu, ale také
se ptáme příbuzných nebo známých a v tom máme s 31 % další pr-
venství. Etiketa se symboly nás velmi často škrábe, takže máme ten-
dence ji odstřihávat. V tomto parametru jsme 76 % druzí, hned za
Španělskem. Nepotřebné oděvy věnujeme dalším členům rodiny nebo

přátelům, a to v 19 %, což nás společně s Italy staví na první příčku
v Evropě. 
Prádlo se v České republice pere často, průměrně 3,7 náloží praček
týdně. Častěji perou domácnosti s malými dětmi, naopak zase tzv. sin-
gles. S praním souvisí také, jak se zajímáme o správnou údržbu. 44 %
respondentů si prohlédne etiketu s instrukcemi při prvním praní
a 41 % respondentů již při nákupu nebo po návratu z nákupu. 

Metodologie výzkumu
Tuto studii realizoval IPSOS Institut pro GINETEX, Mezinárodní asoci-
aci pro značení textilu symboly údržby se vzorkem 1 000 osob ve věku
18 až 65 let v sedmi zemích (celkem 7 000 osob): Česká republika,
Francie, Itálie, Německo, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Studie
byla provedena online 21.–27. listopadu 2018 ve Francii a 21. červ-
na až 5. července 2019 v České republice, Itálii, Německu, Španěl-
sku, Švédsku a Velké Británii prostřednictvím IPSOS online panelu. 

Podrobné informace o symbolech údržby
a kompletní tiskovou zprávu 
k tomuto výzkumu naleznete 

na SOTEX GINETEX CZ, z. s., 
www.sotex.cz,

www.symbolyudrzby.cz

inzerce

Symboly údržby v ČR 

VYSOKÁ ZNALOST
A AKTIVITA SPOTŘEBITELŮ
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Praha – S růstem ekonomické prosperity od
roku 1989 souhlasí sedm z deseti Čechů.
Častěji jde o lidi s vysokoškolským vzdělá-
ním, vyšším příjmem, studenty nebo obyva-
tele Prahy. Vyplývá to ze společného výzku-
mu Komerční banky a agentury Ipsos, reali-
zovaného v září 2019. Průzkum vznikl při
příležitosti 30. výročí sametové revoluce.

„Ekonomicky dohnat naše západní sousedy je
výrazně těžší, než jsme si před 30 lety mysle-
li. Podle nejnovějších dat OECD se Česká re-
publika v HDP na osobu podle parity kupní síly
dostala po Řecku a Portugalsku i před Špa-
nělsko a na dosah je Itálie. Rozhodně jsme na
tom nejlépe ze všech bývalých postkomunis-
tických zemí. Jedním z hlavních faktorů ovliv-
ňujících přibližování se k vyspělým státům Ev-
ropy je i zdravý a stabilní bankovní sektor,“
uvedla Soňa Jelínková, manažerka Komunika-
ce Komerční banky.

Častěji jsou o pozitivním posunu české ekono-
miky přesvědčeni lidé s VŠ vzděláním (79 %),
vyššími příjmy (79 %), či studenti (81 %) a lidé
žijící v Praze (78 %). To, že si dnes Česká re-
publika z hlediska ekonomické prosperity vede
hůře, než před rokem 1989, si myslí přede-
vším lidé s výučním listem (28 %) či s osobním
měsíčním příjmem do 25 000 Kč (28 %).
Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace
agentury Ipsos, dodává: „Názory lidí na ekono-
mickou situaci úzce souvisí i s jejich názorem
na to, jak se lidé v ČR dnes vlastně mají ve
srovnání s rokem 1989. Přesně 71 % lidí uvá-
dí, že se mají lépe, zejména lidé s VŠ vzdělá-
ním a s vyššími příjmy. Naopak 23 % uvádí, že
se mají hůře. Tento názor je nejčastější u lidí
starších 65 let a s nižšími příjmy.“

Informace o výzkumu 
„Svobodný listopad“:
Výzkum byl realizován agenturou Ipsos v září
2019 na reprezentativním vzorku populace ČR

starší 18 let (dle pohlaví, věku, kraje, velikostí
místa bydliště, vzdělání). Celkem se ho zúčast-
nilo 1 010 respondentů. Výzkum byl realizován
pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

Komerční banka
Komerční banka je mateřskou společností
Skupiny KB a je součástí finanční skupiny Soci-
été Générale. Komerční banka patří mezi
přední bankovní instituce v České republice
a v regionu střední a východní Evropy. KB je
univerzální bankou se širokou nabídkou služeb
v oblasti retailového, podnikového a investiční-
ho bankovnictví. Společnosti Skupiny Komerč-
ní banky nabízejí další specializované služby,
mezi které patří penzijní připojištění, stavební
spoření, leasing, factoring, spotřebitelské úvě-
ry a pojištění, které jsou dostupné prostřed-
nictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví
a vlastních distribučních sítí příslušných spo-
lečností. KB působí rovněž ve Slovenské re-
publice, a to prostřednictvím pobočky zaměře-
né na obsluhu korporátních klientů a prostřed-
nictvím některých dceřiných společností.

Ipsos
Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti prů-
zkumu trhu a veřejného mínění, včetně kon-
zultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami
sítě Ipsos v 89 zemích. Z Prahy řídí projekty
po celém světě, sídlí zde Ipsos Mystery Shop-
ping Global Support Centre a vedení Ipsos
Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko,
Rakousko). Ipsos disponuje moderním tech-
nickým zázemím pro sběr a zpracování dat
a využívá know-how divizí specializovaných na
výzkumy značky a komunikace, mapování trhu
a segmentaci, zákaznickou zkušenost a ma-
nagement, kvalitativní výzkum a výzkum veřej-
ného mínění. Je členem organizací ESOMAR,
MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy
a metodickými pravidly.

Výzkum Komerční banky a Ipsos

EKONOMICE ČR 
SE VEDE DOBŘE

Současná ekonomická prosperita ČR ve srovnání s rokem 1989
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Stručně můžeme říct, že případě, kdy bude
mít zaměstnanec podepsanou smlouvu a způ-
sobí škodu, může po něm zaměstnavatel vy-
máhat pouze částku odpovídající 4,5násobku
jeho platu. Pokud ale zaměstnanec podepíše
dohodu o hmotné odpovědnosti nebo dohodu
o odpovědnosti za svěřené předměty, žádný
finanční strop jej už nechrání. Pokud tedy ne-
prokáže, že škodu nezpůsobil, zaplatí ji v plné
výši. Rozlišujeme dvě takové dohody – dohodu
o hmotné odpovědnosti a dohodu odpověd-
nosti za ztrátu věcí.

Dohoda 
o hmotné odpovědnosti
Uzavře-li zaměstnanec dohodu o hmotné od-
povědnosti (správně “dohoda o odpovědnosti
za svěřené hodnoty”), odpovídá zaměstnava-
teli za ztrátu na svěřených hodnotách, jako
jsou peníze v pokladně, zboží ve skladu a po-
dobně. Zaměstnavatel po něm v takovém
případě může náhradu škody požadovat,
aniž by předtím musel prokázat, že ztrátu za-
vinil. Povinnosti škodu nahradit se tedy může
zaměstnanec zbavit jen tehdy, pokud sám
prokáže, že ji nezpůsobil: například označí vi-
níka nebo doloží, že se svěřeným zbožím (pe-
nězi) nepracoval. 
Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty
smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická
osoba dosáhne 18 let věku. Byla-li svépráv-
nost zaměstnance omezena, nesmí za něj
zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti za
svěřené hodnoty.
V praxi dochází k tomu, že podepíše dohodu
o společné hmotné odpovědnosti více za-
městnanců. Stejně tak, se dá i předpoklá-
dat, že podíl na náhradě škody u vedoucího

pracovníka bude vyšší než u ostatních za-
městnanců.
Podíl náhrady vzniklého schodku se jednotli-
vým zaměstnancům určí podle poměru jejich
dosažených hrubých výdělků, přičemž výdě-
lek vedoucího a jeho zástupce se započítává
dvakrát. Podíl náhrady nesmí u jednotlivých
zaměstnanců, s výjimkou vedoucího a jeho
zástupce, přesáhnout částku rovnající se je-
jich průměrnému měsíčnímu výdělku před
vznikem schodku. Zjistí-li se, že schodek ne-
bo jeho část byla zaviněna některým ze spo-
lečně odpovědných zaměstnanců, hradí
schodek tento zaměstnanec podle míry své-
ho zavinění. Zbývající část pak hradí společ-
ně všichni odpovědní zaměstnanci.
Před uzavřením dohody o hmotné odpověd-
nosti musí nicméně proběhnout inventura,
stejně pak při ukončení dohody z důvodu pře-
vedení na jiné pracoviště, na jinou práci ne-
bo ukončení pracovního poměru. Pokud za-
městnanec při svém odchodu o inventuru
nepožádá a ta neproběhne, odpovídá za-
městnanec za případný schodek, na který se
přijde při nejbližší inventuře na jeho původ-
ním pracovišti.

Dohoda o odpovědnosti 
za ztrátu věcí
Podobná situace nastává i u dohody o odpo-
vědnosti za ztrátu svěřených věcí. Pokud na
základě této dohody převezme zaměstnanec
určité předměty (služební notebook, tele-
fon...), odpovídá za jejich ztrátu nebo poško-
zení, pokud neprokáže, že je nezavinil. Kro-
mě finančních důsledků mu může hrozit i vý-
pověď nebo v krajních případech okamžité
zrušení pracovního poměru.

Ani tato dohoda o odpovědnosti nesmí být
uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba
dosáhne 18 let věku. Byla-li svéprávnost za-
městnance omezena, nesmí za něj zástupce
takovou dohodou uzavřít.
Jak ideálně ochránit obě strany? Zaměstna-
vatele i zaměstnance? Určitým řešením je sa-
mozřejmě dobrá pojistka, která může pomoci
škody omezit na minimum a vyhnout se dlou-
hým sporům o náhradu škody. Někdy je však
nahradí spor o pojistné plnění, takže doporu-
čujeme pojistné smlouvy dobře promyslet.

Advokát radí

DOHODY O ODPOVĚDNOSTI
ZAMĚSTNANCE

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz.
Ten přináší nový produkt, který
umožní přístup k právníkovi kdykoli
a odkudkoli, navíc za zlomek
obvyklé ceny.
Dostupnyadvokat.cz je neustále
k dispozici svým klientům při řešení
právních problémů, sepsání smluv
a v dalších právních záležitostech.
Nová služba Dostupný právník 
po celý rok je určena především
pro podnikatele a živnostníky.
Právníky mají s novou službou
neustále po ruce při řešení
problémů nebo jenom pro
konzultaci svého postupu.

Praha – Jedním ze způsobů, jak vyřešit odpovědnost zaměstnance na pracovišti je uzavřít
tzv. dohodu o hmotné odpovědnosti. Co to znamená, když se něčemu takovému zaměst-
nanec upíše a jaké to pro něj může mít následky?

Foto Pixabay
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Praha – Ve dnech 11.–15. listopadu 2019 se v rámci programu Minister-
stva zahraničních věcí PROPED uskutečnila mise českých textilních a oděv-
ních firem do Severní Makedonie.

Byla vedená Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) s cílem
najít partnery pro spolupráci ve výrobní oblasti. Čeští podnikatelé měli možnost
se představit makedonským firmám při společném setkání v Multimediálním
centru „Kiro Gligorov“ v městě Štip, kterého se zúčastnil za českou stranu i vel-
vyslanec pan Miroslav Toman a za makedonskou stranu starosta města Štip
pan Blagoj Bochvarski. V dalších dnech následovala prohlídka makedonských fi-
rem a jednání s představiteli Hospodářské komory Severní Makedonie a Textilní
obchodní asociace a textilního klastru. Obě strany hodnotily vzájemné setkání
jako přínosné a jako základ pro budování hlubších vzájemných vztahů. (líh)

ATOK

MISE DO SEVERNÍ
MAKEDONIE

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V minulém vydání vašeho časopisu Svět textilu&obuvi jsem se v článku Ekonomický
vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. pololetí roku 2019 mj. dočetl, že naše
branže slaví mimořádně úspěšné výsledky. Vždyť textilní průmysl meziročně zazna-
menal nárůst o 2 % a oděvní dokonce 11,5 %! Píšete, že jde o bezprecedentní ná-
růst tržeb. Sám jsem pracoval v jedné velké textilní továrně na východě Čech, kte-
rá dnes již bohužel není v provozu. Přestože jsem v důchodu, stále se stýkám s lid-
mi z branže. Na nejrůznějších setkáních probíráme, co je nového v naší branži.
A slýchám prakticky to samé, o čem jste psali v článku: Že práce je dost, je stále
co dělat a jen nedostatek pracovníků způsobuje, že výsledky nejsou ještě o kus lep-
ší. A to je právě to, čemu nerozumím. Vše je skvělé, ale přesto se hovoří o blížící
se krizi. V novinách a sdělovacích prostředcích vůbec se prakticky denně dozvídá-
me, že krize už klepe na dveře. V mém bezprostředním okolí (a jsou to lidi z oboru)
o tom ale nikdo nic neví. Tak nevím, zda to neděláte vy, novináři. Anebo někteří po-
litici naschvál mluví o krizi, aby měli čím strašit lidi. 

František B., Trutnov

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str. 2), ATOK (str. 4), ETKA (str. 4), ČOKA (str. 5), WICO B.G.M. (str. 5),
veletrh mtex+ (str. 7), Světluška (str. 11), Altra Ostrava (str. 37), 
SOTEX GINETEX CZ (str. 39).

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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