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Editorial Svět textilu & obuvi

březen – duben 2018

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou další, letošní již dru-
hé, vydání odborného časopisu Svět textilu
& obuvi. Tradičně vychází počátkem dubna,
tedy v době, kdy máme za sebou jarní veletr-
hy módy v České republice i v zahraničí. Ten
pro nás nedůležitější – STYL a KABO – se ko-
nal v únoru v Brně. Své výrobky na něm
představilo 241 vystavovatelů z 18 zemí,
kteří představili na 800 módních značek. 
Více se o průběhu tohoto veletrhu dočtete
na straně 25. 
V módní části tohoto vydání časopisu se do-
zvíte, jaké jsou mezinárodní trendy dámské
a pánské módy pro léto 2018 (str. 8–13),
mladé a džínové módy (14–15), sportovního
ošacení a obuvi (18–21). Své místo zde do-
stala rovněž textilní galanterie – str. 16–17.
Kromě toho se na straně 24 dočtete, jak se
vyvíjely tržby tuzemského textilního maloob-

chodu v lednu a únoru letošního roku. Již ny-
ní vám ale mohu prozradit, že majitelé ob-
chodů mohou být opravdu spokojeni. 
V dubnovém vydání mají své pravidelné
místo rovněž medailonky, ve kterých vám
představujeme nové držitele ceny Osobnost
roku. 
Tu uděluje naše redakce společně s Asociací
textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
ČR, Českou obuvnickou a kožedělnou asoci-
ací a také s Veletrhy Brno a.s. Za rok 2017
získaly ocenění dvě ženy: Ing. Lenka Urbán-
ková Jarešová ze společnosti Tonak a.s.
a Dr. Vlasta Mayerová z ČOKA. Více se do-
zvíte na stranách 26–29.
Přeji vám ničím nerušené čtení nejen při
čtení výše uvedených článků, ale i dalších
témat.

Michal Korol,
šéfredaktor
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V nové kolekci pro jaro/léto 2018 myslí
Deichmann na dámy, pány, ale také na děti.
Dámy jistě zaujmou jazyky obuvi zdobené ný-
ty, mašle často nahrazující tradiční tkaničky,
sametové svrchní materiály a potisky, skláda-
né mašle. Trendy je hippie styl i bohémský lo-

ok. Nově se na výsluní dostávají extravagant-
ní 3D květinové aplikace. Stylový comeback
roku slaví pantofle, které se v nové kolekci
nachází ve výrazných barvách jako je růžová,
metalických odstínech, rovněž v maskáčo-
vých vzorech. Espadrilky lze i letos považovat

za stálici mezi letními trendy jak v pastelo-
vých, tak v tmavých odstínech. Nabídka teni-
sek zahrnuje modely ve futuristickém prove-
dení, sportovní i retro modely, elegantní vari-
antu s klínkem i jednoduché bílé. Mezi kabel-
kami budou oblíbená psaníčka v etno stylu či
s potiskem, měkké pytlové kabelky nebo ka-
belky pevných, hranatých tvarů. Šátky a šály
příjemně oživí pestré třásně. Novinkou sezo-
ny jsou saténové kšiltovky s květinovým poti-
skem nebo vtipnými nápisy.
Pánské módě vládne i nadále sportovní styl
s prvky elegance a nápaditými detaily. Převa-
žují tlumené barvy, jako jsou šedá, hnědá,
tmavě modrá a černá, platí to také u nazou-
vací a šněrovací obuvi. Byznys modelům pro-
půjčí zajímavost kvalitní kůže a budapešťský
vzor. In zůstávají propracované kombinace
materiálů, provedení tón v tónu nebo ražená
velurová kůže. Aktuální jsou také tenisky. 
Dívčí obuv bude v nadcházející sezoně hýřit
barvami, od šeříkové, přes tyrkysovou až po
všechny odstíny růžové, toto platí pro sandá-
ly, tenisky i baleríny. Vzhled chlapecké obuvi
oživí zelené a červené detaily, vsadky z mes-
he a výrazné nápisy.

Lysá nad Labem – Ve dnech 12.–15. dubna
se na výstavišti v Lysé nad Labem usku-
teční již 23. ročník výstavy Elegance. 
Expozice nabídne návštěvníkům moderní
trendy v oblékání.

Pořadatelé spolupracují se stálými vystavo-
vateli, a to jak s výrobci, tak i dovozci
a prodejci z oboru konfekce, textilu, spod-
ního prádla, kožené konfekce i kožené ga-
lanterie. 
Každým rokem se tu sejde přes 100 vysta-
vovatelů. Většina z nich jsou české firmy,
což návštěvníci velmi oceňují, zvláště pro-
to, že jejich ceny jsou velmi přátelské. Ve-
dle textilu a prádla zde zájemci najdou
stánky s bižuterií a kosmetikou. Zpestře-
ním bude doprovodný program s módními
přehlídkami. 
Sedmnácté pokračování bude mít v rámci
Elegance úspěšná soutěž mladých mód-
ních tvůrců Avantgarda 2018. Ve čtvrtek
12. dubna se utkají studenti v soutěži oděv-
ních oborů, a to v tvorbě z tradičních a ne-
tradičních materiálů, dále ještě na téma
První republika, stejný den změří své do-
vednosti i studenti – šperkaři. Soutěží bude
provázet moderátor TV Nova Petr Říbal.
V pátek 13. dubna se bude soutěžit v obo-
ru kadeřnickém a vizážistickém.

Cena Nadace 

Jana Pivečky

LETOS JIŽ 
PO DVANÁCTÉ
Zlín – Již po dvanácté v historii bude letos
udělena Cena Nadace Jana Pivečky. Sta-
ne se tak v srpnu při příležitosti 52. mezi-
národního veletrhu obuvi a koženého zboží
KABO v Brně. Cena Nadace Jana Pivečky
je udělována studentům ä mladým desig-
nérům obuvi a kožené galanterie ve třech
kategoriích. 

Smyslem předávání této ceny je zviditelnit
talentované studenty mezi odbornou i laic-
kou veřejností v České republice i v zahrani-
čí. Soutěž má v roce 2018 následující kate-
gorie: Fanny shoe – kategorie určená pro
studenty prvních ročníků středních škol,
Young spirit – kategorie pro studenty střed-
ních škol a Professional view – kategorie
pro studenty vyšších odborných a také vyso-
kých škol a mladé designéry z praxe do věku
30 let. Bližší informace se dozvíte na webu
www.coka.cz.

Výstava Elegance

23. ROČNÍK PŘIPRAVEN!

Nová kolekce Deichmann 

VLÁDNE LEHKOST A UVOLNĚNOST

sf Praha – Společnost Deichmann SE představila v březnu v Praze novou kolekci obuvi
pro jaro/léto 2018. Společnost, sídlící v německém městě Essen, byla založena v roce
1913 a zaměstnává celosvětově přes 38 000 pracovníků. Je ve stoprocentním vlastnic-
tví rodiny zakladatele.

Foto Deichmann
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
KAMARÁDI,

23. března t.r.
zemřel Ing. Josef
Novák (63), jeden
z vlastníků Veby
Broumov, její ge-
nerální ředitel,
dlouholetý prezi-
dent ATOKu (Aso-
ciace textilního,
oděvního a kože-

dělného průmyslu), bezesporu jedna
z nejvýraznějších a nevýznamnějších
osobností českého textilního průmyslu po
roce 1989. Josef měl tolik výjimečných
vlastností a dovedností, že by neměl být
problém napsat o něm „obyčejný“ nekro-
log. Pocity, které prožívám, mně to ne-
umožňují, protože Josef nebyl obyčejný.
Jediné, co mohu v tuto chvíli udělat, je,
podělit se s vámi o osobní vyznání. Josef
byl, jako prezident ATOKu, mým dlouhole-
tým „šéfem“. Když slavil šedesátiny, na-
psal jsem mu v blahopřání: 

Milý Josefe,
jak vy ve Vebě říkáte, „neexistují fakta,
existuje jen jejich interpretace“. Často
jsem přemýšlel o tom, jak bych inter-
pretoval možnost spolupracovat s Te-
bou, možnost která zabírá třetinu věku,
který dnes oslavuješ. Já bych ji nejspí-
še interpretoval tak, že jsi pro mne byl
velkou oporou, velkou jistotou a obrov-
skou inspirací.

Kolikrát za život se vám podaří, že mů-
žete o svém šéfovi něco takového, a to
ještě zcela upřímně, říct? Josefa jsme
mohli mít rádi z mnoha důvodů, ale re-
spektovat jsme jej „museli“ všichni, i ti,
co jej třeba rádi neměli. Ano, respekt
všech, by asi bylo to slovo, které bych
zvolil, kdybych měl popsat Josefa jen
slovem jedním.
Ve svém pracovním životě jsem potkal
tři lidi, kteří mne mnoho naučili, a tím
toho pro mne mnoho vykonali. Stali se
pro mne celoživotními vzory, z jejichž
příkladu stále čerpám, když si s něčím
nevím rady, v duchu se ptám, jak by si
poradili oni, a tím na ně pořád a často
vzpomínám. Když jsem se dozvěděl, že
Josef zemřel, náhle jsem si uvědomil,
že již dlouho mám vlastně vzory čtyři.

Jirka Kohoutek 
(autor byl dlouholetým představitelem ATOK)

Materiál hraje hlavní roli ve stejnojmenné ko-
lekci, která spojuje sportovní styl a módní si-
luetu s legendárním pohodlím „crocsek“. Je
o 40 % měkčí a o 25 % lehčí než Croslite,
originální materiál Crocs. „Novou technologii
LiteRideTM ocení všichni, kdo se chtějí cítit
pohodlně celý den nebo chtějí upoutat pozor-
nost na svůj stylový doplněk pro volný čas,“
sdělila Michelle Poole, viceprezidentka pro
marketing společnosti Crocs. „LiteRideTM je
lehčí, měkčí a pružnější než všechno, co
jsme dosud vyvinuli. Technologii Croslite však

budeme i do budoucna využívat pro naše kla-
sické modely,“ vysvětluje Michelle Poole.
„Naše nová technologie zaručuje nejen vyšší
komfort, ale také přímočarý design, který
ztělesňuje moderní styl Crocs. Stručně řeče-
no, pro nás jsou důležité kontinuální inovace,
aby se naši zákazníci cítili dobře při každém
svém kroku.“ Aktuální kolekce pro jaro a léto
inspirovaná současnou oblibou trendu athlei-
sure, nabízí celou řadu produktů pro ženy
a muže jako jsou dřeváčky, pantofle, sandály,
žabky, nazouváky apod.

Crocs 

NEJNOVĚJŠÍ INOVACE LITERIDETM

Šanghaj – Největší přehlídka módy v Číně – me-
zinárodní veletrh Chic – se uskutečnil ve dnech
14.–16. března 2018 v Šanghaji. Své zboží na
117 200 m2 představilo 1 210 vystavovatelů
z 21 zemí a regionů. Jak nám oznámili pořada-
telé, na veletrh dorazilo 112 666 návštěvníků,
především z řad tuzemských obchodníků. Jen
pro srovnání: Největší středoevropský veletrh
módy – brněnský STYL a KABO – letos v únoru
navštívilo 5 000 zájemců!

Chen Dapeng, prezident veletrhu Chic a výkonný vi-
ceprezident čínské oděvní asociace si pochvaloval:
„Spotřebitelská nálada v Číně neustále roste a vyvíjí
se. Čínský trh je orientován stále více konzumně.
Zákazníci přitom vyžadují individuální mladý styl.“
Zájem byl zejména o zahraniční vystavovatele. Ti
sem přijeli mimo jiné z Brazílie, Dánska, Německa,
Francie, Indie, Velké Británie a Itálie. Právě Italové
– se 40 vystavovateli – tvořili nejvýznamnější evrop-
ské zastoupení. Přítomny byly poprvé i polské fir-
my, které nabízely především dětské oblečení a bi-
žuterii. Příští veletrh Chic se bude konat v Šanghaji
27.–29. září 2018.

Chic Šanghaj, 14.–16. března 2018 

NEJVĚTŠÍ VELETRH V ČÍNĚ

Společnost Crocs, přední výrobce obuvi pro volný čas, uvedl dosud nejvíc inovativní techno-
logii LiteRideTM. Je to revoluční materiál, který poskytuje maximální pohodlí, optimální pod-
poru a měkký pocit při došlapu.

Foto Crocs



Svět textilu & obuvi Zprávy

březen – duben 2018

6

inzerce

Značka denního prádla PrimaDonna, kte-
rá je součástí belgického módního domu
pro dámské prádlo Van de Velde, byla
podruhé za sebou jmenována časopisem
Intima za nejprodávanější evropskou
značku.

Během každoročního průzkumu časopisu by-
lo osloveno 350 nezávislých prodejen prádla
ve Velké Británii, Španělsku, Itálii, Francii
a Německu, aby hlasovaly o nejprodávanější
evropské značce ve svém obchodě. Prima-
Donna získala nejvíce hlasů a znovu zaujala
první místo v žebříčku. 
Pro Van de Velde je toto ocenění uznáním ře-
meslného zvládnutí značky PrimaDonna. Dí-
ky dokonalému padnutí, decentnímu designu
a pohodlí si značka PrimaDonna získala mili-
ony žen s větším objemem poprsí. 
„Jsme nesmírně hrdí, že jsme toto ocenění
získali již podruhé,“ říká Erwin van Lae-
them, ředitel společnosti Van de Velde.
„Prádlo, které vypadá fantasticky, je po-
hodlné a dokonale padne, je jedinečné pro
ženy s větším objemem poprsí. Chtěl bych
srdečně poděkovat všem návrhářským
a prodejním týmům společnosti PrimaDon-
na za jejich práci. Doufáme, že v roce
2018 budeme inspirovat ještě více žen
s plnějšími křivkami.“ 

Belgická rodinná firma Van de Velde, založe-
ná v roce 1919, navrhuje a vyrábí luxusní
dámské denní prádlo značek Marie Jo a Pri-
maDonna. Vyváží do celého světa, včetně
Severní Ameriky a Číny. Od svého začátku
navrhuje firma pod značkou PrimaDonna
prádlo pro ženy s plnými křivkami až do veli-
kosti košíčků J. V roce 2010 uvedla firma

na trh další značku PrimaDonna Twist, ko-
lekci denního prádla v mladistvém a svěžím
stylu s trendovými tisky a různými typy košíč-
ků, která se setkala s velkým ohlasem. V ro-
ce 2017 rozšířila firma svou nabídku o ko-
lekci PrimaDonna Sport, která nabízí podpr-
senky a topy s velkými košíčky pro sportovní
aktivity jako je running, strečink apod.

PrimaDonna 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ EVROPSKÁ ZNAČKA
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Veletrh mtex+, Chemnitz

PRO BLIŽŠÍ
PŘESHRANIČNÍ VZTAHY

Chemnitz – Odborný veletrh technických textilií mtex+ se uskuteční
ve dnech 29.–30. května v německém městě Chemnitz. Veletrh,
který se koná jednou za dva roky, se letos uskuteční již posedmé.
Akce zahrnuje i mimořádnou výstavu „flexible.protect“ k ochraně
a bezpečnosti textilií, přehlídku zdravotních textilií „health.textil“
a 16. Chemnitzské zasedání Textilní technika. 

Chemnitz je považován za německé hlavní
město textilního průmyslu. Nachází se
v srdci vysoce moderního regionu textilní-
ho průmyslu a výzkumu Sasko-Duryňsko.
Proto je zde zájem o veletrh mtex+ mimo-
řádný. Pořadatelé obdrželi přihlášky vy-
stavovatelů nejen z Německa, ale i z Fran-
cie, Rakouska, Švýcarska a také z Čes ké
republiky. „Děláme všechno pro to, aby
veletrh mtex+ přinesl jak vystavovatelům,
tak odborným návštěvníkům z Čes ké re-
publiky dobré kontakty,“ říká Dr. Ing. Jenz
Otto, hlavní jednatel Svazu severoněmec-

kého a východoněmeckého textilního a oděvního průmyslu (vti): „Znovu
srdečně zveme české zájemce na tuto akci, která se uskuteční v blíz-
kosti hranic a která se výborně
hodí pro ještě lepší seznámení
textiláků z obou našich zemí.
Ostatně: i čeští vystavovatele
se mohou ucházet o inovační
cenu mtex+.“ Východoněmec-
ká branže skončila za rok
2017 více než tříprocentním
nárůstem obratu.

Česká republika byla na minulém veletrhu mtex+ hodně vidět – byla
partnerskou zemí. Jak tomu bude letos? Tak to byla otázka, kterou
jsme položili Mgr. Jiřímu Česalovi, výkonnému řediteli Asociace tex-
tilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) ČR.

Naše účast na Veletrhu MTEX+ v roce
2016, která zahrnovala jak společný stá-
nek, který připravoval CLUTEX, tak B2B
kulatý stůl, jehož organizace byla v gesci
ATOK. Spolupracovali jsme při tom s če-
ským konzulátem v Drážďanech, IHK
Chemnitz a VTI. Velmi pozitivní odezva od
účastníků byla tím stimulem, proč jsme
se spolu s klastrem CLUTEX rozhodli zor-
ganizovat jak společný stánek, tak i ob-
dobné B2B setkání i při letošním veletrhu
MTEX+. Formát kulatého stolu, který pro-
běhne 30. května v dopoledních hodi-

nách, bude letos ale trochu jiný. Proběhne v předsálí veletržní haly,
kde firmy budou mít prostor pro osobní setkání spolu s malým občer-
stvením.

Je ještě šance pro české vystavovatele přihlásit se na veletrh?

Šance účastnit se společného stánku již není, protože bylo potřebné
předem rezervovat výstavní prostor podle počtu zájemců mezi členy
klastru a ATOK. Jinak je tomu, pokud jde o účast na B2B kulatém sto-
lu. Zde je možné ještě kontaktovat Ing. Ludmilu Hálkovovou, která zá-
jemci ochotně sdělí podrobnosti. Důležité ale je, aby zájemce měl
představu, s kým se chce setkat, aby organizátoři mohli potenciální
partnery oslovit a pozvat.

Kontakt ATOK: Ing. Ludmila Halkovova, 
tel. +420 222 361 880, halkovova@atok.cz, www.atok.cz in
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www.mtex-chemnitz.de

www.lima-chemnitz.de

Kontakt mtex+:

Katja Bauer

tel.: +49 371 380 38-106

k.bauer@c3-chemnitz.de

Mgr. Jiří Česal

Dr. Ing. Jenz Otto
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Lena 
Hoschek Marc Cain

Vera Mont

ŠATY

Šaty se nabízejí v širokém záběru,
uni, ležérní nebo elegantní, ro-
mantické nebo nostalgické, krátké
nebo s délkou na lýtka. Vzorují se
novými fantazijními dezény, sytými
letními botanickými a exotickými ti-
sky. Květinové a listové vzory se
spojují s ornamentálními motivy
nebo proužky. Dokonalý pocit léta
navozují lehounké hedvábné a šifo-
nové kvality s rafinovanými výšivka-
mi, řasením a krajkovými detaily.
Široké sukně dosahují od délek 
ke kolenům až po midi.

Trendy dámské módy pro léto 2018

NOVÉ SILUETY, OBJEM
A KOMBINACE VZORŮ

V barevnosti se vedle základní černé, bílé
a pískové uplatní výrazné tóny pink, červe-
né, zelené a svítivé žluté. Mohou se vzá-
jemně kombinovat, nebo nosit jako total
look. Trendovou barvou léta je pink. Citro-
nová žlutá tvoří svěží akcent k bílé, modré,
olivové nebo nebeské modré. Ještě víc než
barevnost jsou však důležité vzory, které se

představují v decentním ladění jako něžné
a romantické květinové tisky a výšivky. Mnoho
tisků připomíná asijské malby na hedvábí.
Důležité jsou i směsice vzorů, japonské květy
s proužky, východní motivy se západními, růz-
né intarzie, tisky a výšivky. Do kolekcí se vra-
cejí i klasická kára vichy, hlavně na topy a ha-
lenky s volány a rýšky. Velmi cool a mladistvě
působí kára na kalhotách s kónicky se zužující
nohavicí a šatech lichotících křivkám postavy.

Proužky jsou barevně nápadnější, kombinují
se nejen mezi sebou v různých barvách, ale
i s ornamentálními vzory, zvířecími a tropický-
mi tisky a exotickými aplikacemi. 
Stále přetrvává dekorativnost, využívají se
například mašle, rýšky a výšivky. Trendem
jsou asymetrické střihy, různé průstřihy
a odhalená ramena. Důležité jsou vzdušné
a elegantní materiály, včetně transparent-
ních. Po krajkách, třásních a rýškách, které
jsou stále aktuální, se přidávají efekty řasení,
které vytvářejí nový objem a skulpturální tva-
ry. Ženskou siluetu podtrhují nové kopulovité
tvary, rýšky, volány a výstřihy s odhalenými
rameny. Ramínka šatů systematicky padají
a propůjčují tak letnímu outfitu určitou nenu-
cenost. Efekty zavinování, tunýlkové průvleky
a vázání na uzel zdůrazňují linii pasu. Sukně
a šaty nabízejí rozmanité možnosti interpre-
tací, často jsou rozevláté nebo rozšířené
v módní délce midi. Zajímavé kombinace
v městském stylu umožňují vytvářet roman-
tický look. Hedvábně splývavé materiály, řa-
sení a jemné vrstvení podtrhují svůdný výraz
a navozují citlivé akcenty. 

js Praha – V letní módě se spojují jak romantické, tak sportovní prvky do městského sty-
lu. Moderní jsou stylové zlomy, souhra protikladů a crossdressing. Stále se posouvají hra-
nice, které podtrhují individualitu. Romantické citáty se setkávají s prvky athleisure, deko-
rativní vzory s graficky řešenými střihy, funkční high tech materiály s ženskou siluetou. 
Tisky a vzory se kreativně interpretují a excesivně kombinují.

Betty Barclay

Fransa

Per Te by Krizia

8
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Gerry Weber

SUKNĚ

U sukní jsou důležité větší šířky
a délky, asymetrická řešení nebo
solitérní plisovaní. Lehké vzdušné

sukně se splývavými volány a řase-
ním, jednobarevné nebo s velko-

plošnými tisky navozují letní náladu.
Pas se posunuje nahoru a zdůraz-

ňuje se páskem, opaskem nebo
dekorativním uzlem. Absolutním

trendem jsou femininní, rozšířené
sukně z jemného tylu nebo polo-

transparentních vypalovaných kva-
lit, které se stylově doplňují volumi-

nózními svetry nebo sportovními
předimenzovanými tričky.

Dorothee Schumacher

HALENKY
A KOŠILE 

K basic kouskům patří proužko-
vané košile, které mohou být

objemné a hodně dlouhé. Halen-
ky zdobí volány, rýšky, řasení
a pásky, mohou se kreativně

uvázat na rukávu nebo v pase
na uzel. To vše podtrhuje femi-
ninní až romantický přístup ke
klasickým modelům. Novou si-

luetu zdůrazňují objemnější roz-
šířené rukávy, včetně trumpeto-

vých, dekonstruované partie
a asymetrické výstřihy.

Passport Hajo

LETNÍ
PLETENINY

Pleteniny upoutají nově interpreto-
vanými klasickými pletařskými vzo-
ry, efektními přízemi a strukturami.
K efektům přispívají různě silné pří-
ze, hra s kontrasty černé a bílé ne-
bo matových a lesklých přízí. Uplat-
ní se i další dekorativní prvky jako
krajky, hedvábné volány, barevné
pásečky a lurex. V tvarovém řešení
je důležitá šířka. Ležérní vzhled
podtrhuje linie A a rozšířené, něk-
dy i hodně dlouhé rukávy. K must-
have patří prostá bílá trička s růz-
nými nápisy, citáty a logy.

Airfield

Gerry Weber

Caractere

9

KALHOTY

Silueta nohavic se vyznačuje větší
šířkou. Pas se posouvá výš a je ob-
jemnější. Módní jsou tvary paper-
bag s pasovými záhybky a páskem.
Mrkvové a kónické tvary s dolním
rozparkem nebo pasovými záhybky
se objevují vedle zvonových a širo-
kých zkrácených kalhot. Délky se
mění od hodně dlouhých přes zkrá-
cené až po nové délky Capri. Stále
módní zůstávají úzké a skinny mo-
dely. Nové modely cropped mají
zkrácenou nohavici s pevnou zá-
ložkou a jsou absolutním must
have letního šatníku.

Lacoste

Betty Barclay Cartoon

Luisa Cerano
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LAYERING LIGHT

Trendová barva bílá se inscenuje
nově a svěže v zajímavé hře

s transparencí, metalickými a du-
hově měňavými efekty, které zin-
tenzivňují zářivý výraz. Vzdušné

lehké tkaniny a transparentní
vrstvy se kombinují s robustnější-
mi a techno materiály a vytvářejí

vícevrstvý outfit. Moderní total lo-
ok sestává z ležérních letních kal-

hot nebo rozevláté midi sukně, to-
pu a splývavého dlouhého kardiga-

nu, kabátku nebo předimenzova-
né parky z high tech materiálu.

Max Mara

Airfield

Sportmax

Agnes B.

Agnes B. Gerry Weber

DYNAMIC LOOK 

Siluety a materiály se vyznačují
novým dynamickým výrazem. Vi-
brující kontrasty barev a dezénů
překračují dosavadní módní pra-
vidla. Objevují se nové výrazné tó-
ny červené, svítivé oranžové a žlu-
té, jako základ písková, zelená
a zemité tóny. Vše pak podtrhuje
výrazný styling s novými sportovní-
mi detaily. Nový look pro běžné
nošení kombinuje formální a femi-
ninní oděvní součásti s prvky
athleisure a sportswearu.

Caractere

Tod’s

Max Mara

Foto: Fashion Week Paris, Fashion Week Milan, Fashion Week Berlin a archiv firem
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Trendy pánské módy pro léto 2018

LEHKÉ A MĚKKÉ MATERIÁLY,
NOVÉ LETNÍ BARVY

12

Převládá čistý vzhled ve spojení s lehkými ma-
teriály. Letní vlněné kvality, tvily a bavlněné
směsi s vysokým podílem elastanu zaručují
pohodlí pro nošení. Nová letní „lněná“ saka te-
prve při bližším pohledu prozradí, že nejsou
zhotovena ze lnu, ale z čisté vlny 130, která
vzhledově vypadá jako len, ale nemačká se.
Vedle sak se objevují polopodšívkované byznys
modely s atributy košilového kabátku. Doplňují
se kalhotami chinos ve stejné barvě. V luxus-
ním vzhledu se představují lněné košile ve vý-
razných barvách, ale i v letních odstínech
modré, včetně efektu ombré. Letní paleta ba-
rev zahrnuje mnoho odstínů, od světlé modré
přes indigovou, výraznou královskou modrou,
až po námořnickou. Základem jsou zamlžené

tóny pískové a šedé, přidávají se zemité a ko-
řeněné tóny pouštní hnědé a pálené červené,
olivová, jako kontrast papriková, zelená
a humrová. Módní letní akcenty tvoří nové
modré, zelené, červené a sluneční žluté tóny.
Různé odstíny se kombinují do nových barev-
ných harmonií, které propůjčují maskulinnímu
vzhledu nový svěží charakter. Ve vzorování se
objevují stále aktuální proužky, kára, žakáry
a tisky. Vedle melanžových efektů a tónově 
odstupňovaných
kamuflážových
vzorů jsou hi-
tem florální
vzory a color-
blocking.

SPORT 
SPIRIT

Důležitým inspiračním zdrojem
zůstávají sportovní vlivy. Bluzo-

ny, mikiny s kapucí nebo bez ka-
puce se doplňují joggingovými

kalhotami a širokými šortkami.
Vlivy athleisure se projevují

v detailech, jako jsou zdrhovad-
la, kapsy, tunýlkové průvleky,
náplety a sportovní proužky.

Uplatní se materiály jako scu-
ba, 3D efekty a nopky, včetně

vzdušných síťovinových vsadek.

Atelier Torino

Roy Robson

SOFT LOOK

Námět spojující nenucenost,
lehkost a byznys eleganci. Vý-
sledkem je uvolněný a vzduš-
ný vzhled vyzařující italský
šmrnc. Charakteristická jsou
měkká saka se zaoblenou ra-
menní partií, kabátky v uni,
melanžích nebo s decentními
vzory. Doplňují se košilí, ale
i pólokošilí, tričkem nebo sve-
trem. K modernímu výrazu
přispívají kalhoty v štíhlých
tvarech nebo džíny.

Otto Kern

Otto Kern

js Praha – V pánské módě se stále víc mísí moderní styl s tradičním stylem byznys. For-
mální vzhled a funkční oblečení se vzájemně inspirují, čímž vznikají modely s hybridním
charakterem. V letních kolekcích se hodně uplatní outdoorové materiály a technické prv-
ky. Vesty, bomberské bundy a košilové kabátky vykazují vlivy workwearu a military, mohou
být alternativou k úpletovému saku a lze je nosit i do kanceláře. Redukované střihy a čis-
té detaily působí přímočaře a minimalisticky. Ležérní sportovní styl athleisure, zvýrazněný
proužkovými dezény a nápisy, je neodmyslitelnou součástí dynamického životního stylu.
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VESTY

Separátní vesty patří k úspěšným
letním modelům a představují se

v celé škále od pěstěných přes le-
žérní a rustikální až po sportovní.
Doplňují se tričkem, pólokošilí ne-
bo košilí s dlouhým rukávem. No-

vinkou vedle konfekciovaných vest,
jejichž materiály korespondují s de-
zény a kvalitou sak, jsou nepodšív-
kované vesty casual. Zhotovují se
z oblekovin, žerzeje nebo vlny, ale
i ze sportovních high tech materi-

álů jako je nylon nebo padákové
hedvábí. Ležérně a sportovně pů-

sobí lněné vesty s fazonkou.

Olymp

PLETENINY

Módní jsou mikiny a svetry s velko-
plošnými tisky a multikolorními

strukturami v nových barevných
kombinacích. Žádaná jsou plakativní
tištěná loga, nápisy a naturalistické
fototisky. K must have patří mikiny

s kapucí a tréninkové bundy, nosí se
k džínům a šortkám nebo i k obleko-
vým kalhotám místo saka. Dynamic-
ký sportovní vzhled podtrhují kombi-
nace výplňků s nylonem, síťovinové
vsadky, barevné proužkové náplety,

stojáčkové límce a kontrastní zdrho-
vadla. Pólokošile se nabízejí jak jed-

nobarevné, tak vzorované.

Carl Gross

Roy Robson

SAKA

Saka a blejzry se vyznačují štíhlejší-
mi a kratšími tvary. Důležité jsou

směsi lnu a hedvábí s vysokými po-
dílem vlny nebo bavlny, které navo-

zují oživený a strukturní vzhled.
K oživení přispívají i melanžové

a bikolorní efekty, vzhled denimu
nebo velkoraportní mřížková kára.
Ve vzorování se uplatní strukturní,
drobné a rozmanité kárové vzory

a decentní proužky. Silueta zůstává
přiléhavá, fazonka maskulinní a ne

tak úzká. Delší tvary s košilovým
límcem a výraznou fazonkou se in-

spirují uniformami.
Digel

KOŠILE 
Košile se inovují novými typy límců,
včetně pólozapínání, lehce opraný-
mi kvalitami, rozmanitými struktu-
rami a barvami. Byznys košile
z jemných materiálů mají projmu-
tou štíhlou siluetu, módní kentské
nebo žraločí límce. Ve vzorování
se objevují drobné bikolorní dezény
na světlé půdě, puntíky, svěží
proužky a kára, drobné grafické
motivy, stylizované úponky i florální
motivy. Svěží vzhled preppy pod -
trhují odstíny modré, jako akcent
zářivá purpurová a zelená.

Baumler

OBLEKY
U obleků převažují štíhlé siluety
sharp fit a modern fit, které zdů-
razňují postavu. Saka se vyznačují
měkce splývavou linií a měkkým
zpracováním ramenní partie. Nový
vzhled obleků podtrhují štíhlé kal-
hoty. Vše je pohodlné díky funkč-
ním a elastickým kvalitám. Ve vzo-
rování jsou nápadná kára a prouž-
ky v různých raportech. Ležérní
vzhled navozují širší fazonky a mo-
derní kalhoty s pasovými záhyby.
Lehké nepodšívkované dvoudílné
obleky se představují v uni, melan-
žích nebo s decentními káry.

Hajo

BUNDY
A KABÁTKY

V trendu jsou oprané, sportovní
typy kabátků jako jsou parky, vojen-
ské kabátky nebo bluzony z letních
směsí bavlny a nylonu, nebo bavlny

se lnem, které jsou příjemné na
nošení. Z těchto kvalit se nabízejí
sportovní hybridy saka a kabátku.

V nabídce nechybějí ani usňové
bombery, letní anoraky a sportovní
hedvábné bluzony. Různé typy koši-
lových kabátků mohou být zpraco-
vané klasicky nebo ležérně. Chara-
kteristické jsou velké kapsy inspiro-

vané workwearem. Baldessarini

Eduard DresslerAlberto

KALHOTY

Nabízejí se od cargo přes chinos
a modely s pěti kapsami až po
zkrácené tvary s pevnou záložkou.
Cargo mají pasové záhyby a různě
řešené kapsy. Letní chinos mají
štíhlejší tvar nebo širší nohavice
se zkrácenou délkou. Vedle stre-
čových kvalit se využívá len a jem-
ně broušená bavlna s příměsí
elastanu. Letní nabídku završují
bermudy v tlumených tónech
z lehkého lnu, bavlny nebo deni-
mu. Šortky oživují neobvyklé barvy,
florální a kamuflážové vzory. Kom-
binují se s mikinou a tričkem nebo
k barevnému saku.

Foto: archiv firem
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Trendy mladé módy, džínového oblečení a streetwearu léto 2018

NOVÉ PRVKY PODTRHUJÍ
INDIVIDUÁLNÍ VÝRAZ

V nabídce kalhot se objevují tmavé indigové
džíny, modely s decentním opráním i extrém-
ním poničením. Novinkou jsou slimky s vyš-
ším pasem. Široké džíny se zdůrazňují pás -

kem nebo pestrým šátkem zavázaným na
uzel. Nepostradatelné jsou boyfriend
džíny a džínové bundy, ať už v obnoše-

ném vzhledu nebo v klasickém oprání. 
V barevnosti se vedle celé škály modrých

tónů od světlé po indigovou, klasické černé
a bílé objevují pastelové a přírodní tóny, safari
a military odstíny, výrazné křiklavé žluté, pink
a metalické nuance. Ve vzorování jsou stále
módní proužky a puntíky, přidávají se motivy
exotického ovoce (ananas, meloun, citrony),
ptactva (plameňáci, papoušci) a tropické ve-
getace, kreativní ornamenty a čmáranice při-
pomínající street-art. 

Hitem jsou luxusní fóliové tisky ve zlaté a so-
litérní tisky ve stylu graffiti. Ke stále oblíbe-
ným patří také vzory flower power ve stylu
hippies. Objevují se na šatech, kalhotách,
šortkách a bluzonech. 
V módě pro dívky a mladé ženy hrají důleži-
tou roli také detaily, jako jsou volány, florální
výšivky, třásně, perličkové nebo pajetkové
aplikace a krajky, které propůjčují outfitu ro-
mantický a femininní ráz. Vedle toho se stále
rozvíjí trend athleisure s jasnými proužky
a výraznými sportovními prvky, jako jsou boč-
ní lampasy. 
Také u džínového oblečení jsou dekorativní
prvky efektním stylovým nástrojem. Jsou to
například třpytivé efekty, našívané motivy lis-
tů a rostlin ve 3D vzhledu, výpustky, záplaty,
lampasy a roztřepené pásečky, různé aplika-
ce inspirované instagramem. Jako nový styl
patchworku se objevují džíny z různých kon-
trastních materiálů, například denimu
s transparentními vsadkami nebo usně a de-
nimu. Zajímavý vintage vzhled navozují i džíny
sešité z různých odstínů denimu nebo s efek-
tem dip dye.

js Praha – Velkým a stále přetrvávajícím trendem v mladé módě je tzv. statement fashi-
on, tedy různé nápisy, citáty, slogany, loga a fototisky s portréty celebrit, které se objevu-
jí na tričkách a bundách jako výraz určitého poselství nebo individuálního postoje. Módní
jsou lehounké bomberské bluzony a džínové bundy, jak klasické, tak s různými cool aplika-
cemi a hravými efekty patchworku.

14

Only

Pierre Cardin

Jack & Jones

Noisy May

Tom Tailor

DŽÍNY

U kalhot je na výběr celá škála siluet, od skinny
přes zkrácené modely, varianty chinos, s pěti

kapsami, straight fit, široké splývavé tvary s vá-
začkou v pase až po kratší nohavice ve stylu Ca-

pri a šortky. Opět se vracejí do módy kalhoty
s laclem a overaly připomínající montérky letec-

kých mechaniků. Také na pánských džínech
jsou aktuální různě intenzivní oprání a výrazné
efekty destroyed a distressed s roztřepenými

nebo nezačištěnými kraji, efekty zalátání a díry
na kolenou. Vedle nich se objevují i čisté mode-
ly s novou kónickou siluetou. Must have sezony

je džínová bunda, která je letní alternativou
k motorkářské bundě.
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ROMANTIC
REBEL

Námět spojuje romanticky femininní
vzhled s rockovým nádechem. Ty-

pická jsou trička s nápisy, aktivistic-
kými hesly, citáty a poselstvími, co-
ol motorkářské bundy a femininní

detaily jako jsou volány, krajky a vý-
šivky. Stejně jako v dámské módě

se hodně objevují topy a šaty s od-
halenými rameny, navozující bohém-
ský vzhled. Něžné šaty na ramínka

doplňuje džínová bunda. Celkový
vzhled působí moderně a nekompli-

kovaně pro každodenní nošení.

Clockhouse

Cinque

C&A Fransa Orsay
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JOY OF
TRAVELLING

Námět s novým přístupem ke vzo-
rům a strukturám, v němž se spo-
juje východ se západem. Inspirace
cestováním do neznámých krajů.

Etnické vzory, japonské florální
a ptačí motivy se kombinují s atle-
tickými detaily, které podtrhují mo-

derní mixed look. Důležité jsou miki-
ny s kapucí, kalhoty chinos, bermu-
dy, džíny ve vzhledu vintage s efekty
poničení a ošoupání na švech. Obje-

vují se také vojenské a safari vlivy
a prvky workwearu. Přírodní barev-

nost, včetně khaki a olivové, s ak-
centní červenou působí energicky. Betty Barclay Benetton

Hunting
World

ATHLEISURE ATTITUDE

Sportovní citace a vlivy athleisure se mísí s městským stylem. Zá-
kladem jsou mikiny s kapucí i bez kapuce, ležérní lehké parky
a větrovky, tréninkové nebo cyklistické kalhoty a přiléhavé topy in-
spirované potápěčskými úbory. Bluzony oživují metalické efekty
a florální tisky, často v kombinaci s proužkovanými náplety. Spor-
tovní boční proužky na nohavicích nebo rukávech jsou pro street-
wear neodmyslitelné. Dynamický výraz vnášejí různě široké prouž-
ky, lesk a svítivé barvy jako je pink, žlutá nebo oranžová, které
zklidňuje černá nebo bílá.

Marc Cain

Foto: archiv firem
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js Praha – Textilní galanterie získává v mó-
dě stále větší hodnotu. Právě v době high
tech materiálů a dosud nebývalých technic-
kých vymožeností, jako je 3D tisk, tkví pů-
vab často v detailu. Stuhy, zdrhovadla, kno-
flíky nebo etikety se vedle důležité funkč-
nosti stávají stále víc poutačem pozornosti,
třešničkou na dortu moderního stylu. Mód-
ní jsou třpytivé efekty v knoflících z plexisk-
la, lesklé a metalické efekty na etiketách.
Skutečné umění a krása drobných dekora-
tivních prvků spočívá v tom představovat
módu v jiném kontextu. 

Velkým námětem i v oblasti textilní galante-
rie je udržitelnost a recyklace. Recyklují se
například stuhy nebo odpad z perleti. Trend
směřuje k „pravým“ materiálům, které se
však interpretují novými tvary, povrchovými
úpravami a efekty. Plastové materiály mají
uplatnění ve funkčním oblečení, stejně tak ve
streetwearu. 
Pro sezonu jaro a léto 2019 se komponenty
a textilní doplňky stávají součástí siluet nebo
odvážného kontrastu, podtrhují měkkost
a rafinovanost outfitu. Inspirace čerpá z pří-
rody, kontury a povrchy jsou nepravidelné,
často se záměrně zdůrazňuje nedokonalost.
Přidává se hra s transparencí a struktura-

mi. Důležitou součástí hry jsou knoflíky, které
mohou být pojaté kontrastně nebo tón v tó-
nu s oblečením. 

KNOFLÍKY

Směsice v módě ovlivňují i nové materiály na
knoflíky. Velkou roli hrají barevné akcenty, du-
hově měňavé efekty a transparence. Knoflíky
se zhotovují z tradičních materiálů, jako jsou
rohovina, perleť a tagua (vegetabilní slonovi-
na), ale také z veganské usně, recyklovaných
materiálů, např. papíru, rýže, perleťových
úlomků apod. Směsice tradičních přírodních
a recyklovaných syntetických materiálů vy-
tvářejí nový moderní vzhled. Nové 3D tiskař-
ské techniky umožňují převádět na knoflíky
textilní struktury a tisky, a to buď v kontras-
tu, nebo tón v tónu. Knoflíkům z přírodních
i syntetických komponentů dodávají teplé pís -
kové, khaki a hnědé tóny oživený charakter.
Některé knoflíky působí dojmem, jakoby byly
namalované ručně a podporují touhu po indi-
vidualitě. 
Stále aktuální je lesk a třpyt. Nesmí chybět
perleť, její třpytivý povrch je perfektním do-
plňkem letního oblečení. Krajkové vzory a flo-
rální ražené motivy v jemných krémových ne-
bo bílých tónech podtrhují lehkost a vzduš-
nost letních modelů. 

ETIKETY

Recyklace a biologická odbouratelnost je vel-
kým námětem u etiket. Nový vzhled vytváří
recyklovaný polyester jako základ a speciální
tkalcovské techniky a příměsi přízí. Důleži-
tým námětem je také useň vyčiněná bez
chromu, veganské alternativy a silikonové
produkty s certifikátem Bluesign. 3D tisky
umožňují dosud nevídané reliéfy a reflexní
efekty. Z materiálů se uplatní biobavlna, ko-
rek, veganské usně, jacron (materiál založe-
ný na papíru působící dojmem usně, který se
netrhá), banánovníková vlákna apod. Etikety
pro léto 2019 upoutají barevností, naivními
ilustracemi a lehkými a strukturními materi-
ály. Na denimové kolekce se uplatní hologra-
fické efekty na různých materiálech. Zajíma-
vě působí i etikety upravené opráním kameny
nebo vybělené kameny. 

ZDRHOVADLA
A KOVOVÉ
KOMPONENTY

Zdrhovadla se představují v zářivých bar-
vách, zaujmou novými multikolorními kovy.
Mohou obsahovat zrcadlové efekty, předi-
menzované jezdce z matného kovu. K pou -
tačům pozornosti patří rafinované přívěsky

Trendy textilní galanterie pro jaro a léto 2019

UMĚNÍ TKVÍ V DETAILU



sladěné tón v tónu s tkaninou nebo ušlechti-
le působící ve vzhledu usně. Do módy se vra-
cejí opasky s předimenzovanými očky, spor-
tovními přezkovými uzávěry nebo sponami
se třpytivými motivy hmyzu a květin ze štra-
su. Stále aktuální jsou různé karabinky
a přezky, které vyniknou nejen na sportov-
ním oblečení, ale i na oblečení v pěstěném
vzhledu. Mohou být matné, začernalé nebo
lesklé, v nápadných barvách, jako je mari-
gold nebo divoký lilek. Nabídku doplňují mat-
ně lakované stis kací knoflíky a zarážky na
šňůrové průvleky ve svítivých barvách na
sportovní oblečení. 

KRAJKY, STUHY,
APLIKACE A VÝŠIVKY 
Krajky jsou obohacené peřím, špetkou lure-
xu nebo novými, duhově měňavými háčkova-
nými lemy. Stuhy se vyznačují lehkostí, lumi-
niscencí, barevně měňavými dekorativními
pajetkami a multikolorními roztřepenými ža-
káry. Reliéfní vzhled navozují směsi viskozo-
vých vláken s Lurexem nebo bavlnou. Stuhy,
které se používají jako zdobné prvky, se před-
stavují z lesklých přízí, v živých barevných
kombinacích a sofistikovaných technikách
s vyšíváním. Velmi jemné i objemné šňůry
v klasických i výrazně barevných tónech mo-
hou vykazovat efekty dip dye. Pajetky, jak
mikro, tak makro, se mohou aplikovat celo-
plošně. Mezi další efekty patří lurexové apli-
kace a dynamické výšivky s efekty transpa-
rence. Aplikace zahrnují imitace drahokamů
a matné krystaly, ale také metalické motivy
tetování na tylovém podkladu. 

BIŽUTERNÍ
KOMPONENTY

V bižuterii se spojují přírodní a syntetické
materiály. Konstrukce jsou grafické, kombi-
nuje se dřevo a barevné pryskyřice. Trans-
parentní korálky vyniknou na v jednoduchých

kompozicích barevných stuhách. Krystaly se
uplatní v sytějších, polotransparentních bar-
vách. Dekorace na bavlněných a lněných
páscích podtrhují nakyslé barevné tóny, kte-
ré dodávají třpyt bohémskému stylu. Kovy
jsou jemně lesklé, lehce vyklenuté, aby evo-
kovaly jemně třpytivý povrch.

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi
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DIGITALIZACE

Velkým trendem je digitalizace zimních spor-
tů. Wearables jako smartwatch nebo fitness
tracker stále víc doprovázejí lyžaře a snow-
boardisty, kteří chtějí mít všechno pod kon-
trolou. Lehounký ski sport tracker od firmy
Rossignol & PIQ se například dá připojit k ly-
žařské obuvi, aby sledoval a vyhodnocoval jíz-
du, úhel sklonu, výšku skoků nebo nejlepší
časy. Digitální technologie významně přispí-
vají i k bezpečnosti zimního sportování. Jsou
to například inteligentní přilby s integrovanou
GPS nebo vesty s airbagem. Ochranná vesta
poc Spine VPD se dokonale přizpůsobí fyzio -
gnomii uživatele, aby v případě pádu optimál-
ně chránila záda. Zachránit život mohou vý-
stražné systémy se snímači nárazu připoje-
nými k vnější straně přilby. V případě ohrože-
ní vysílá vysílač přes smartphone souřadnice
GPS, aby se záchranáři mohli co nejdřív do-
stat na místo. 

UDRŽITELNOST

Důležitým trendem jsou ekologické aspekty.
Stále víc firem v outdoorové branži se snaží
odstranit využívání PFC (perfluorovaných
chemikálií). Ostatně na udržitelnost produk-
tů se vedle lehké hmotnosti klade stále větší

důraz. Na veletrhu představila americká fir-
ma Marmot kolekci EvoDry, která PFC neob-
sahuje. Avšak to, že bunda neobsahuje PFC,
ještě neznamená, že je ekologická. Dalším
krokem je, že je zhotovena z takového mate-
riálu, který lze recyklovat a znovu z něj vyro-
bit nový funkční produkt. Průkopníky v udrži-
telné produkci, redukci vody při barvení, vy-
užívání přírodních barviv nebo ve výrobě
kompletně kompostovatelných triček jsou ze-
jména skandinávské a německé značky. 
Finská firma Haglöfs představila svou dosud
nejvíc udržitelnou kolekci a zkombinovala v ní
nové ekologické a recyklované materiály
s maximální funkčností a promyšleným de-
signem. Mnoho produktů je certifikováno
známkou Bluesign. Hitem freeridové kolek-
ce jsou bundy s kapucí Midgever Nengal
a Khion Mid z recyklovaných rybářských sítí.
Mezivrstva z technostreče Pontetorto obsa-
huje 41 % recyklovaného nylonového mate-
riálu a v kombinaci s recyklovaným fleecem
na vnitřní straně je příjemná na dotek s po-
kožkou, hřeje a zároveň velmi rychle schne.
Série L.I.M. neobsahuje PFC a je určena
pro skitouring. Několikavrstvá bunda z ro-
bustního materiálu Cordura spolu s mem-
bránou Proof chrání před rozmary počasí.
Za nový model Eco Proof Jacket získala fir-
ma jednu z cen ISPO. Je to mimořádně tr-

vanlivá a ekologická městská bunda s mem-
bránou Proof Eco, která obsahuje z 52 %
recyklovaný PES a neobsahuje PFC. Detaily
jako zdrhovadla, kapsy a stiskací knoflíky
jsou navrženy tak, aby se daly lehce opravit
nebo vyměnit, aniž by to negativně ovlivnilo
funkčnost bundy. Nadčasový čistý vzhled
v tlumených barvách přispívá k tomu, aby
bunda dlouho sloužila. 

NOVINKY 
V TEPELNÉ IZOLACI

Společnost Polartec představila první vato-
vanou tepelnou izolaci Polartec Power Fill
s tisíci malými vzduchovými kapsami, které
ukládají tělesné teplo a působí jako tepelně
izolační vrstva. Speciálně vyvinutá konstruk-
ce dutého vlákna sestává z 80 % z recyklo-
vaného polyesteru a je ideální pro výrobu
oděvů pro zvlášť chladné počasí. Dutá vlákna
se dohromady spojují v unikátním tavném
procesu zajišťujícím dlouhou životnost
a snadnější zpracování. Polartec Power Fill
je hydrofobní, rychle schne a nabízí vynikající
poměr tepla k hmotnosti. 
Britská firma Millet představila nejnovější ge-
neraci tepelně izolační mezivrstvy Elevation
Airloft. Konstrukce bundy Dual Tech spojuje
lehkost hybridního stylu s přesným tepelným

Trendy sportovního oblečení z veletrhu ISPO 2018

LEHKOST, VARIABILNOST,
UDRŽITELNOST A STYL
js Mnichov – Největší veletrh se sportovním
zbožím ISPO v Mnichově, který se konal
28.–31. ledna, představil opět mnoho zajíma-
vých novinek v oblasti sportovního oblečení
pro outdoor, running, fitness a zimní sporty.
Využíváním high tech materiálů se sportovní
oblečení stále lépe přizpůsobuje, je lehčí a po-
hodlnější. Hodně pozornosti se věnovalo tren-
dům, novým technologiím a digitalizaci. Na
veletrhu vystavovalo 2 801 vystavovatelů
(+2 %) a přijelo víc než 84 000 odborných
návštěvníků ze 120 zemí. 

Ortovox Zebru
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výkonem. Současně bunda nabízí velkou vol-
nost pohybu a správnou míru prodyšnosti.
Vrchní část bundy je konstruovaná beze švů,
aby optimálně uchovávala teplo. Prošívání ve
spodní části zajišťuje odvádění vlhkosti. Te-
pelný výkon je vylepšen zcela novou technolo-
gií Polartec Power Fill založenou na jedineč-
né konstrukci dutých vláken, která poskytuje
maximální teplo a nízkou hmotnost. 
Firma Columbia Sportswear používá techno-
logii Omni-Heat už delší dobu, zejména ve vy-
bavení pro lyžaře a na snowboard, kde po-
máhá udržet tělo při teplotě 37 °C i v těch
nejextrémnějších podmínkách. Letos přišla
firma s inovací Omni-Heat Thermal Reflecti-
ve 3D. Technologie, která odráží vyzářené
teplo zpět k tělu a zároveň umožňuje odvod
vlhkosti od těla a odvětrání pod pažemi, byla
zdokonalena díky miniaturním malým pol-
štářkům z nanovláken, vytvářejícím prostor
k proudění vzduchu. Technologie se uplatní
jak na bundách a kalhotách, tak i na miki-
nách a obuvi. 

FUNKČNOST A STYL

Německá firma Meier Sports představila
inovativní a všestranně použitelnou kolekci
Crossover, která je funkčností a specifickými
detaily vhodná nejen pro lyžování, ale pro řa-

du dalších zimních sportů, které lze provozo-
vat i bez sněhu. Outdoorový i volnočasový
vzhled nabízí téměř neomezené možnosti,
jak lze toto variabilní funkční oblečení využí-
vat. Bundy se mohou kombinovat s lyžařský-
mi, outdoorovými nebo trekovými kalhotami
a skvěle padnou i k džínům, takže se mohou
nosit i do města. 
Kolekce Falke Ergonomic Sport System Ap-
parel představuje další zdařilé spojení funkč-
nosti a subtilní elegance, tvarového řešení,
vedení linií a barevnosti, včetně detailů. Pří-
rodní a sportovní barvy se spojují v harmo-
nických kompozicích petrolejové, rezavé čer-
vené a hnědé, které lze dobře kombinovat se
stávající paletou tmavé modré a různými od-
stíny bílé a šedé. Kontrastní akcenty navozu-
je růžová, kobaltová, světlá a modrá. Dám-
ská kolekce se inspirovala vintage lyžařským
oblečením. 
U švédské firmy Craft je hitem nové příjemné
prádlo Fuseknit Comfort, které sestává
z 30 % z recyklovaného PES. Po technické
stránce poskytuje nejmodernější technologie
pletení spolu s bezešvým tvarováním velké
pohodlí. Z módního hlediska přesvědčuje
prádlo decentním melanžovým vzhledem
v tlumených barvách a lehce volnějšími střihy
ve skandinávském designu. Prádlo je vhodné
pro téměř všechny sportovní aktivity, stejně

jako pro příjemnou procházku nebo útulný ve-
čer na horské chatě. Kolekce nabízí boxer-
ská tílka, trika i roláky pro ženy a muže. Rolák
lze v mrazivých dnech využít i jako masku
přes obličej. U nové řady Warm Comfort se
uvnitř načechraného vlasu na vnitřní straně
vytvářejí vzduchové kapsy, které zaručují
skvělou izolaci. Hebce měkký a elastický úplet
zhotovený ze směsi PES/elastan se přizpů-
sobuje tělu při každém pohybu, odvádí těles-
nou vlhkost ven a rychle schne.
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Outdoorové trendy pronikají stále víc i do
městské módy, a tak se často využívají lezec-
ké nebo běžecké boty i pro volný čas. Dalším
trendem jsou technologie, které ještě víc
snižují hmotnost obuvi a poskytují maximální
funkční vlastnosti. Vše musí vypadat cool,
ale zároveň být odolné s dlouhou životností.
Přidává se námět udržitelnosti, který začíná
brát vážně stále víc výrobců. A stále víc vý-
robců také nabízí celou řadu produktů při-
způsobených potřebám žen.

RUNNING
A TRAILRUNNING

Běh zůstává stále módním sportem, stává
se však víc masovým fenoménem a získává
stále víc zájemců z mladších cílových skupin,
z nichž víc než polovinu tvoří ženy. Mladí běžci
zapojují do svých aktivit digitalizaci. Sdílejí své
zážitky z běhu přes sociální sítě, mají k dispo-

zici mnoho aplikací, které sledují a analyzují
průběh běhu. Stále víc běžců se přesouvá
z asfaltového povrchu ve městě do přírody,
do horského terénu. Také běžecká obuv se
stále víc specializuje na různé terény. Mnoho
běžců má vedle normálních tréninkových bot
také ještě speciální boty pro trailrunning,
obuv pro běh ve sněhu, barefoot obuv a obuv
pro závodění. Pro prodejce v kamenných ob-
chodech je to výhoda, protože mnoho spo-
třebitelů dává přednost osobnímu poraden-
ství při nákupu, které jim internetový obchod
nemůže poskytnout. 
Švédská firma Craft se nově zaměřila na bě-
žeckou obuv, která se vyznačuje prostým vzhle-
dem, přirozeným padnutím, dobrou přilnavos-
tí, správnou mírou tlumení a volnosti pohybu.
Mezipodešev je vyrobena ze dvou vrstev EVA
s různou tvrdostí. Nylonový můstek poskytuje
potřebnou míru torzní tuhosti a nepřímo půso-
bí jako lehká podpora pronace. Profilované po-

dešve Vibram zaručují, že v nich nezůstávají
drobné kamínky. Běžecké modely V175 Chro-
me a Lite mají drop (sklon mezi patou a špič-
kou) 6 mm, 195 Lite má širší kopyto, větší ob-
jem a sklon 8 mm. 
Adidas uvedl novou dámskou běžeckou obuv
Ultra Boost X s výjimečným odpružením
 Boost. Je určena pro běžkyně s neutrálním
došlapem pro běh po silnici a zpevněném po-
vrchu. Má bezešvý a elastický svršek Pri-
meknit, který obepne nohu a poskytuje opti-
mální podporu a pohodlí. Zajišťuje také po-
třebnou ventilaci po celou dobu běhu. Střed-
ní část adaptabilní klenby je zpevněna
technologií Torsion System. Mezipodešev se
skládá z inovativní pěny Boost, která vytváří
nejměkčí a nejspolehlivější tlumení. 3D opa-
tek je specificky navržený pro dámskou nohu
a navyšuje stabilitu oblasti paty. Pryžová po-
dešev s technologií Continental zaručuje op-
timální přilnavost za mokra.
Columbia Montrail (podznačka společnosti
Columbia) rozšířila nabídku trailové obuvi
o nové modely, u kterých na první pohled za-
ujme svršek protažený jako ponožka nad kot-
ník. Je zhotovený z materiálu OutDry, který
je voděodolný a zároveň prodyšný. Vnější po-
dešve Vibram poskytují spolehlivou trakci,
mezipodešev FluidFoam Trail zase výjimečné

Sportovní obuv 2018

INOVACE PŘISPÍVAJÍ
K MULTIFUNKČNOSTI
js Praha – Outdoorová obuv vykazuje již léta stabilní růst, podle průzkumu European Outdo-
or Group tvoří víc než 25 % tržeb sportovní branže. I když jsou turistické boty jedním z nej-
odolnějších outdoorových produktů, který může sloužit dlouhou dobu, trend směřuje k náku-
pům dalších bot, které mohou být multifunkční pro každodenní aktivity a cestování, nebo
specializované na tréninky nebo běh. Pozitivně se rozvíjí turistická a treková obuv, která se
inovuje mladistvým a dynamickým výrazem.

Adidas UltraBoost
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tlumení. Trailové boty Mountain lze nosit do
extrémních podmínek a nerovného terénu. 
Švédská firma Icebug se zaměřuje na obuv,
která obstojí i v náročných podmínkách a za-
ručuje přilnavost. Pro zimu vyvinula boty, kte-
ré jsou bezpečné a lze v nich běhat na zledo-
vatělém a jinak náročném terénu. Podešve
Icebug z pryžové směsi nebo s dynamickými
hroty zaručují spolehlivou oporu na zimním
terénu, což oceňují zejména ženy. Také letní
kolekce splňují požadavky na funkčnost, tr-
vanlivost a pohodlí. Model Icebug DTS3
RB9X GTX je určen pro dlouhé trasy, model
Icebug RB9X je pro horké letní počasí vyba-
ven odvětráváním svršku. 

MULTIFUNKČNÍ OBUV

Stále většímu zájmu se těší multifunkční out-
doorová obuv, kterou lze nosit po zpevně-
ném povrchu i v horském terénu.
Rakouská firma Dachstein představila něko-
lik zajímavých novinek. Jednou z nich je první
sneaker z lodenu, který zaručuje klimatickou
pohodu, odpuzuje vodu a špínu. Vlákna lode-
nu jsou prodyšná, pohlcují vlhkost a izolují jak
před horkem, tak chladem. Multifunkční
obuv série Delta je vhodná pro horskou turis-
tiku, výlety na kole a další volnočasové aktivi-
ty. Nejvíc sportovním modelem série je Delta
Pace určený pro speedhiking, ale může se
uplatnit i při výletech ve volnějším tempu.
U skalnatých úseků chrání tenká TPU fólie
vzdušný a flexibilní 3D mesh materiál před
poškozením. Lehká podešev MultiTrek je pro-
tiskluzová na jakémkoli terénu. Obuv Spür-
sinn EVO zaujme na první pohled cool desig-
nem a podešví Vibram, která zprostředkuje
nefalšovaný pocit ze země pod nohama a zá-

roveň zaručuje bezpečnost na skalnatém te-
rénu. Pletený svršek obepíná oblast kotníku
jako ponožka, chrání a zároveň poskytuje pl-
nou volnost pohybu. Za kolekci Ocean zhoto-
vené z ekologického materiálu Econyl získala
firma Dachstein cenu ISPO Gold Winner v ka-
tegorii městské obuvi. Ekologické vlákno Eco-
nyl se zhotovuje v rámci upcyclingu z rybář-
ských sítí, které volně plavou opuštěné v mo-
řích a oceánech a znamenají velké nebezpečí
pro ptáky a mořské živočichy. Firma Dach-
stein začala zpracovávat toto inovativní
a ekologické vlákno ve své kolekci Ocean jako
první výrobce obuvi vůbec. 
Také firma Vaude představila ve spolupráci
se Sympatex, jak ekologická může dnes být
funkční obuv. Nová generace „zelené funkční
obuvi“ zahrnuje celou škálu od sportovní tre-
kové obuvi přes robustní pohorky až po cyk-
listickou obuv. Nová kolekce Skarvan poprvé
využila 100 % recyklovanou membránu Sym-
patex, která neobsahuje PTFE ani PFC, se-
stává ze zdravotně nezávadného a ekologic-
kého PES. 

Firma Hanwag představila sportovní lehkou
dámskou obuv Calpa z nové kategorie Hike,
vybavenou inovativní konstrukcí podešve 
TubeTec, která nabízí maximální tlumení
a pohodlí pro multifunkční outdoorové využi-
tí. Obuv má extrémně odolnou a robustní po-
dešev. Novinkou je také nová technologie 3D
PrismBase pro snížení hmotnosti podešve
a lehká konstrukce svršku, který je zesílen
přestřikem TPU. Podešve je možné nechat
znovu podrazit. 
Za první anatomicky přizpůsobitelnou treko-
vou obuv Forge S získala italská firma Tecnica
ocenění ISPO Product of the Year 2018. Jde
o plně přizpůsobitelnou trekovou obuv, podob-
ně jako u lyžařských bot. Díky unikátní paten-
tované technologii Custom Adaptive Shape
(C.A.S) mohou vybraní prodejci přizpůsobit
zákazníkům boty včetně stélky přímo na míru
za pouhých 20 minut. Tepelně tvarovatelný
materiál na patě, vnitřní straně a kotníku se
zahřeje a přizpůsobí individuálnímu tvaru no-
hy. Pak se bota ochladí a uchová si svůj tvar.
Stejným způsobem se přizpůsobí stélka, kte-
rá poskytuje dodatečnou podporu a oporu
pro klenbu. „Myšlenka kompletně přizpůsobi-
telné obuvi, která by přilnula k noze jako dru-
há kůže, byla dlouho naším snem. Věděli
jsme, že nadšení turisté po celém světě hle-
dají dobře padnoucí obuv. Teď jim můžeme
nabídnout jednoduché, rychlé a cenově vý-
hodné řešení obuvi přímo na míru,“ vysvětluje
Federico Sbrissa, manažer firmy Tecnica Out-
door. Specifické dámské kopyto nabízí lepší
podporu a pohodlí pro ženy s menším obje-
mem paty a přední části chodidla. Kolekce
Forge se svrškem z nubuku a syntetického
strečového materiálu je všestranně použitel-
ná v různých oblastech outdooru.

Dachstein Spursinn

Columbia Montrail

On

Arcteryx
Norvan

Hanwag Hike Calpa

Vaude

Craft 
V175 Lite Haglofs Skuta 

Mid Proof Eco

Salming
iSpike

Icebug DTS3
RB9X GTX
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Antverpy – Pokračujeme v našem seriálu,
ve kterém představujeme návrháře a desig-
néry z České republiky i ze zahraničí. Tento-
krát vám přestavujeme Markétu Martiško-
vou, která pochází z České republiky a ak-
tuálně žije a tvoří v Antverpách a ve Zlíně.

Kterým okamžikem začala vaše cesta mód-
ním průmyslem?

K módě jsem se dostala celkem neplánova-
ně. Ve 14 letech jsem se měla rozhodnout,
kam půjdu na střední školu. Nebyla jsem si
jistá, zda více toužím studovat módu, obuv,
grafický design, průmyslový design nebo so-
chařství. Neměla jsem žádný osobní příklad
v rodině nebo blízkém okolí a netušila jsem,
co konkrétní obor obnáší. Až pak moje paní
učitelka z umělecké přípravky řekla: „ Marké-
to, ty děláš pořád něco s oblečením, proč to
nezkusíš jako profesi.“ Dala jsem jí za pravdu
a přihlásila se na SUPŠ v Uherském Hradišti. 
Dnes můžu říct, že to bylo nejlepší rozhodnu-
tí, které jsem mohla učinit. Jeden z mnoha
vlivů ve škole, které mě ovlivnili, byl i student
Ondřej Adámek, který studoval o ročník vý-
še. Inspirovalo mě, jak přemýšlí, ale i jeho
příprava na budoucí módní tvorbu. Oboru
jsem se začala věnovat intenzivně, ale neza-
jímal mě ještě zákazník. Šlo mi hlavně o for-
my, práce s textilem, řemeslo a celý proces
tvorby až po samotné focení modelů. Svůj
obor jsem brala jako umění a jinak jsem to
ani nechápala. Obdivovala jsem směr Bau-
haus a moderní architekturu. Současně
jsem u toho hledala svůj „dream team“. Za
svůj první úspěch považuji účast na Prague
Fashion Weeku, který probíhal ještě v Máne-
su v Praze, to mi bylo 17 let. Byly to hodně
futuristické modely z neonové síťoviny a hadi-

ček obsahujících fialovou tekutinu, která mě-
la svítit. Účastnila jsem se mnoha soutěží
a tím jsem se dostávala do kontaktu s další
skupinou lidí a vyměňovala si zkušenosti.

Kdo vás nejvíce podporuje ve vašem tvo-
ření?

Nejvíce se podporuji sama – kdo jiný vás mů-
že motivovat více než vy sami? Dále pak přítel
a rodina, kteří věří v to, co dělám. Vždy s ni-
mi sdílím své první nápady a ptám se na je-
jich názory.

Z čeho získáváte inspiraci pro svoji práci
módní návrhářky?

Inspiraci filtruji přes své zážitky, z toho, co
ovlivňuje mě a jak na to reaguji a proč. Pak

sbírám informace z různých zdrojů, sleduji
okolí. Když vidím, že více lidí má podobné cí-
tění a mohlo by je to zajímat, jdu do hloubky.
Snažím se od toho odosobnit, získat nadhled
a podívat se na dané téma z více stran a vy-
táhnout z toho esenci. Zatím je pro mě důle-
žité, aby to bylo srozumitelné.

Čím se zabýváte ve své tvorbě?

Zaměřuji se na kabáty, šály, nepletené svet-
ry a klobouky. V současné době mě zajímá
recyklovaná metráž, na které jsem před ro-
kem a půl začala pracovat a vytvářet ji ze
zbytků z produkce oděvů, obsahuje více dru-
hů materiálů. Každý materiál je zajímavý
podle toho, na co jej chceme použít. Nejra-
ději mám různé druhy vlny, jako je mohér,
kašmír, ovčí vlna... Zajímají mě i nové inteli-
gentní materiály, jejich životnost a recyklace.
Jeden z problémů jsou plastové materiály.
Překvapilo mě, že se plasty zase objevují
u velkých módních domů, považuji to za chy-
bu. Neznám však jejich složení, možná jim
křivdím a jsou to bioplasty, které se po pár
měsících rozloží.
Velký zlom pro mě přišel po škole. Móda mě
přestala zajímat v té formě, v jaké se nyní
prezentuje a jak ji jako zákazník a konzument
vnímám. Potřebovala jsem víc, protože jsem
chtěla a chci vytvářet zdravou módu. Myslím,
že módní systém je teď šílený. Je obrovská
produkce textilu, proto dělám recyklaci ze
zbytků z výroby. Je přirozené a normální vě-
dět, co nosím, tj. nemuset mít strach, že bu-
du mít alergie, nemoci... Spoustu lidí nezají-
má, jaké má „nezdravý textil“ důsledky. Nejde
o to jen něco vymyslet, ale zamyslet se nad
tím, co se s tou danou věcí stane, až ji už po-
třebovat nebudeme. Tyto informace by podle
mně měly být uvedené na štítku oděvu.
Má tvorba je hodně grafická a pracuje se
symboly. Nebojím se výrazného kontrastu
a vážných témat. Pokládám si v každém kon-

Představujeme designéry

MARKÉTA MARTIŠKOVÁ

Foto mittelmoda.com Foto Kateřina Koki Mlejnková
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ceptu otázky, tímto způsobem komunikuji se
zákazníky.

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

Ano, beru to jako přirozenou součást své
práce a spolupracuji s více firmami a lidmi.
Mám za sebou již spolupráce s výrobci, jako
jsou Tonak, Klatex, Kazeto, nebo s lidmi, ja-
ko je Giudi, skvělá to zpěvačka, Koki9 (make-
up artistka a fotografka, ovlivňuje mě svou
osobností). Dále jsem spolupracovala s Ina
Tina, blogerkou, Lenkou Vacvavovou, Evou
Che, Olo Křížovou, Kubou Ferancem, animá-
torkou Zuzanou Bahulovou, Liborem Sosťá-
kem a dalšími. Každý člověk, s kterým jsem
spolupracovala a spolupracuji, je pro mě dů-
ležitý. Také jsem se podílela na návrzích ko-
lekcí Veronique Branquinho, nebo jsem děla-
la designy pro značku Kaboosh, Studio Para-
dis a dalších. Spolupracuji také na projek-
tech, kde se neobjevuje mé jméno.

Který váš model byl kdy nejvíce pracný?

Je jich mnoho, ale jeden byl speciální. Byl jím
velký kabát z Protest kolekce. Věnovala jsem
mu týdny, ale nakonec to stálo za to. Proces-
toval „půlku světa“. Navštívil Švédsko, Čínu,
Českou republiku, Brazílii, Holandsko, Belgii,
doposud jsou na něj velké ohlasy. Šlo vlastně
o chodící plakát, je agresivní, přímočarý
a nebojí se vyjádřit svou myšlenku. Tak jsem
to tehdy cítila. Reaguje na peněžní systémy,
elity a manipulaci s lidmi.

Který kousek ze své tvorby máte nejraději?

Nejraději mám sukni z kolekce Keep in Ba-
lance. Je žlutá, zářivá, abstraktní, jako man-
dala, která uzdravuje. Stejně jako ta kolekce.
Sukni jsem vyrobila z těžšího splývavého hed-
vábí, které jsem malovala, tiskla sítotiskem
a je sešitá i z dalších bloků barev. V ní se cí-
tím sama sebou.

Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Různorodost, práce s textilem a hledání esen-
ce konceptu a následně snaha o dobré odko-

munikování kolekce (představení ji pochopitel-
ným způsobem) a následně reakce lidí na ni.

Setkáváte se s nějakými nepříjemnostmi
při své práci?

Určitě. Asi jako všichni, protože nic není do-
konalé. Hledám správný tým, stále se mi to
bohužel nepodařilo. Věřím však, že se mi to
určitě podaří, možná i prostřednictvím toho-
to článku. 

Kdo jsou vaši zákazníci?

Jsou to lidé, kterým se líbí styl, který nabí-
zím. Nemají problém s barevnými kontrasty
a grafickým stylem. Moji zákazníci chtějí něco
výjimečného a vědí, že v tom stejném oděvu
nepotkají moc lidí. Nebojí se vyčnívat z davu
a cení si designové práce. Mají názor a baví
je móda. Často se zajímají o zdravý životní
styl, a pokud do něho ještě nepronikli a poža-
dují rady a tipy, moc ráda je informuji.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

V České republice je to hlavně v Praze a ve Zlí-
ně, kde si schůzky plánuji dopředu. Nebojte se
a klidně se ozvěte, pokud se vám něco líbí, bu-
du velmi ráda. V Antverpách mám showro-
om, kde si zákazníci mohou domluvit schůzku.

Kde prodáváte své výrobky?

V současnou chvíli si je můžete si je objednat
na internetu přes značku STOP is START
(www.stopisstart.com) nebo přijít do show-
roomu v Antverpách.

Jaké máte plány do budoucnosti?

Moje vize je budovat svou značku postupně
a konstantně. Mám v úmyslu se zabývat pře-
vážně lokálními zákazníky a komunikací s nimi,
jak v Belgii, tak v okolních státech, ale i v Če-
ské republice. Módní přehlídky pro mě v nej-
bližší době nejsou priorita. Spíše se zaměřuji
na recyklaci a jak ji ještě více rozšířit mezi lidi.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Markéta Martišková

je módní návrhářka, narodila se 14. čer-
vence 1986 ve Vsetíně. Nyní žije a tvoří
v Antverpách v Belgii a ve Zlíně. Vystu-
dovala Střední umělecko-průmyslovou
školu v Uherském Hradišti, obor módní
design, následně Vysokou školu výtvar-
ných umenie v Bratislavě obor Módní
design a také Královskou Academii
Umění v Antverpách.

Posledních sedm měsíců tvoří Markéta
Martišková pod svojí značkou STOP is
START, a to v Antverpách, ale pracuje
také na mnoha dalších projektech.
Značka STOP is START je pozitivní, kre-
ativní, spontánní, přátelská k životnímu
prostředí, expresivní, emotivní, grafická,
starající se, umělecká, a milující. V sou-
časné době ji zajímá recyklovaná metráž
(zakomponovává ji do svých kolekcí), kte-
rá obsahuje více druhů materiálů.

Tvorba Markéty je hodně grafická
a pracuje se symboly. Nebojí se výra-
zného kontrastu. Pokládá si v každém
tématu otázky a tímto způsobem ko-
munikuje se zákazníky. Její oděvy jsou
určeny ženám i mužům bez omezení
věku, kteří se nebojí výrazných barev
a záleží jim na recyklaci.

Výtvory Markéty Martiškové můžeme
vidět v Antverpách v Belgii, kde má
značku STOP is START, a internetu
www.stopisstart.com.
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Foto Miroslav Cibulka
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Praha – Tak, jak končil minulý rok, začíná
i ten letošní! Alespoň co se týká tržeb tex-
tilního maloobchodu v České republice.
V lednu i v únoru se tržby v meziročním
srovnání vyšplhaly o 8 %. Nárůst tak kopí-
ruje výsledky loňského čtvrtého čtvrtletí.

Vyplývá to z údajů, jež nám poskytují členové
test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi. Má-
me pravidelné hlášení od více než stovky ob-
chodníků z naší branže. Výše tržeb zveřejňu-
jeme anonymně a vždy v porovnání se stej-
ným měsícem předcházejícího roku. Pokud
budete mít zájem připojit se a rozšířit tak řa-
dy našeho test-klubu, budeme rádi. Stačí jen
napsat na naši následující e-mailovou adre-
su: redakce@textil-obuv.cz.

Leden: raketový nástup
Přímo raketový nástup do nového roku za-
znamenali obchodníci v prvním letošním mě-
síci. „V lednu se zboží prodávalo dobře hned
od samého začátku,“ napsal nám majitel ob-
chodu v Plzni. Podobná sdělení jsme dostali
od řady dalších. Jak jsme zjistili, zvýšenému
prodeji hodně napomohly povánoční slevy,
které sice začaly již v prosinci, ale naplno se
projevily právě až v lednu. 
Dalším „tahákem“ bylo i nakupování za peníze
(případně za dárkové poukázky), které zákaz-
níci našli pod vánočním stromečkem. Poně-

kud stinnější stránkou vánočních dárků bylo
zvýšení reklamační činnosti, když si zákazníci
přicházeli do prodejny měnit oděvy nevhodné
velikosti či barvy. Přesto ale letošní leden
skončil s 8% nárůstem oproti lednu 2017. 

Únor: nárůst pokračuje! 
Také v únoru jsme byli svědky dobré kondice
tuzemského textilního maloobchodu. „Dobře
šlo na odbyt džínové zboží a také dámské
svetry a halenky. Z pánského sortimentu se
dobře prodávaly separátní saka a také kalho-
ty,“ popisoval dění ve svém obchodě majitel
prodejny v Českých Budějovicích. Obdobně
situaci zhodnotila i vedoucí prodejny s oděvy

v Praze, kterou jsme osobně navštívili: „Loň-
ský únor nebyl špatný, ale s tím letošním se
to nedá srovnávat. Zájem je hlavně o pánská
saka a dámské kostýmy.“ 
Velmi dobré tržby hlásí i zahraniční oděvní
řetězce a jak jsme zjistili, tržby stoupají i in-
ternetovému obchodu. Ale to není nic nové-
ho, nárůst jeho tržeb sledujeme již řadu let.
Celkově tak únor zaznamenal stejný nárůst
jako leden: +8 %! A jak bude vývoj tržeb po-
kračovat v dalších dvou měsících a zda první
letošní čtvrtletí dosáhne na rekordní výsle-
dek, o tom se dočtete v dalším vydání odbor-
ného časopisu Svět textilu & obuvi, které vy-
jde v červnu. 

Tržby textilního maloobchodu v ČR za leden a únor 2018

ROK ZAČAL PARÁDNĚ!

Praha – Pohodlněji to už nejde – pár klik-
nutí a nákup je hotový, bez ohledu na to,
kdy a kde. Podle průzkumu německého
svazu digitálních technologií Bitkom si
právě toho nejvíc cení zákazníci na náku-
pech přes internet. 

Celých 77 % online nakupujících tvrdí, že dů-
ležitou výhodou digitálního obchodu je nezávi-
slost na otevírací době. 75 % oceňuje přede-
vším dodávku zboží až domů, pro 67 % je dů-
ležitá úspora času, který ušetří místo hledání
místa na zaparkování a čekání ve frontě před

pokladnou. Více než každý druhý respondent
(56 %) oceňuje, že si může v internetovém
obchodě koupit produkty, které se v kamen-
ném obchodě shánějí obtížně nebo se do něj
vůbec nedostanou. Tuto výhodu oceňují ze-
jména mladí lidé ve věku 14 až 29 let. 68 %
respondentů je přesvědčeno, že důležitou vý-
hodou internetového obchodu je rozsáhlejší
nabídka produktů. 55 % online nakupujících
vítá, že výrobky jsou v e-shopu levnější než
v kamenném obchodě. 
„Ať už jde o nejnovější sneakery nebo obleče-
ní nějaké cool značky, na internetu se mnoho
snů stává realitou. V e-shopu jsou ceny také
transparentnější a lépe se porovnávají než
v obchodě. V kamenném obchodě se může
stát, že cenovka úplně chybí nebo je uvede-
na špatná cena, na což se obvykle přijde až
při placení u pokladny,“ vysvětluje Julia Mios-
ga, expertka Bitkomu. Téměř jedna čtvrtina
respondentů (23 %) oceňuje nekomplikova-
nou možnost odstoupit z online nákupu. Na
rozdíl od nákupu v kamenném obchodě na to
má zákazník právo. I když některé kamenné
obchody nabízejí výměnu nebo možnost vrá-
cení zboží, je to dobrovolná iniciativa daného
prodejce. 22 % respondentů nakupuje
především online, a to hlavně proto, že v je-
jich bydlišti je málo obchodů nebo vůbec žád-
né. Potvrzují to obyvatelé malých obcí s mé-
ně než 5 000 obyvateli.

Největší trumfy e-shopů z hlediska zákazníků

CO ZÁKAZNÍCI NEJVÍC OCEŇUJÍ

Tržby textilního maloobchodu v ČR v lednu a únoru 2018
(v porovnání se stejným obdobím roku 2017)

Z
dr

oj
: 
S
vě

t 
te

xt
ilu

 &
 o

bu
vi

Foto © obs/PPRO Financial Ltd./Andrey Popov

Foto Pixabay



25

Zprávy Svět textilu & obuvi

březen – duben 2018

Brno – 51. veletrhy STYL a KABO ukázaly
nejen trendy pro příští sezonu i směřování
oděvního, textilního a obuvnického trhu,
ale i rostoucí vliv bloggerů a influencerů.
Zaznamenali jsme také zájem o udržitel-
nou módu, pronikání nových technologií
a zapojování zákazníků do obchodního i vý-
robního procesu. Expozice 241 vystavova-
telů (STYL 161, KABO 80) z 18 zemí
předvedly kolekce téměř 800 módních
značek. Novinky si během tří dnů prohléd-
lo přibližně 5 000 odborných návštěvníků,
obchodníků a nákupčích.

Brněnské veletrhy módy jsou jedinou B2B
prezentací módního průmyslu pro český
a slovenský trh. Zcela poprvé se tentokrát
představilo 46 firem a vystavovalo také 64
českých přímých výrobců. Nejpočetnější za-
hraniční účast mělo Německo, dále Sloven-
sko a Polsko. Pokračoval zájem oděvních ná-
vrhářů z České republiky i zahraničí, kteří se
ve zvýšeném počtu prezentovali jak výstavní-
mi stánky, tak autorskými módními přehlíd-
kami (E.daniely a Lada Vyvialová z ČR, Valen-
tina Bebeh z Ruska, Saray del Saz ze Španěl-
ska, Zuzana Bottková ze Slovenska, Anja
Pfefferkorn z Německa).

Poradenské centrum 
Novou přidanou hodnotou veletrhů módy by-
lo Poradenské centrum STYL soustřeďující
na jediném místě všechny důležité informa-
ce pro výrobce a obchodníky, mj. předpisy

a normy pro dovoz, značení výrobků nebo
oblast reklamací a ochrany spotřebitele.
O novinku byl velký zájem a nejvíce dotazů se
týkalo velikostního značení, symbolů údržby
a označování materiálového složení. Pora-
denské centrum bude otevřeno i v srpnu,
a to nejen na veletrhu STYL, ale také na ve-
letrhu KABO.
Stejně jako v minulých letech, i tentokrát by-
la nedílnou součástí veletrhů módy jediná
trendová přednáška zahraničního odborníka
v České republice. Obchodníci, vystavovatelé
a další zájemci v sobotu vyslechli poutavou
prezentaci nizozemské specialistky Ellen Ha-
eser o trendech dámské a pánské módy pro
podzim a zimu 2018/2019. Klíčovým sdě-
lením byl nový obchodní model pro udržitel-
nou módu. Ten reaguje na probíhající promě-
nu spotřebitelské poptávky, která se odklání
od fast fashion k trvalým hodnotám a jedi-
nečnému osobnímu stylu. Závěr přednášky
patřil komentované módní přehlídce trendo-
vých modelů, které Ellen Haeser vybrala
z kolekcí vystavovatelů.

Titul Osobnost roku udělen!
Odborný doprovodný program se věnoval té-
matům zajímavým pro výrobce, obchodníky
i spotřebitele. K tématům patřilo GDPR – no-
vé nařízení EU o ochraně osobních údajů, vý-
běr správného spodního prádla, přednosti vl-
ny Merino, inspirativní historie firmy Baťa
a udržitelnost jednotné ceny různých velikos-
tí podprsenek.
Při příležitosti veletrhů módy udělil časopis
Svět textilu & obuvi prestižní ocenění dvěma
významným osobnostem oboru. Osobností
roku 2017 v textilním a oděvním průmyslu
se stala Ing. Lenka Urbánková Jarešová,
která je předsedkyní představenstva a gene-
rální ředitelkou společnosti TONAK. V oblasti
obuvnického a kožedělného průmyslu a ob-
chodu získala ocenění pro osobnost roku
PhDr. Vlasta Mayerová, dlouholetá tajemni-
ce České obuvnické a kožedělné asociace (ví-
ce o oceněných osobnostech se dozvíte na
stranách 26–29 tohoto vydání). 
Vůbec poprvé se veletrhu zúčastnily známé
české módní bloggerky, které vybraly modely
pro speciální přehlídku Bloggers & Desig-
ners Show. Michaela Salačová a Nikol Mo-
ravcová zvolily z nabídky vystavovatelů každá
šest inspirativních outfitů. V rámci přehlídky
se představily také zahraniční návrhářky Sa-
ray del Saz a Debbie Brown s kolekcemi al-
ternativní módy, večerních šatů a luxusních
svatebních rób. 
52. veletrhy módy STYL a KABO se uskuteč-
ní v termínu 18.–20. srpna 2018.

Foto: BVV

51. veletrhy módy STYL a KABO, Brno, 17.–19. února 2018 

VELKÝ ZÁJEM 
O UDRŽITELNOU MÓDU
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Ing. Lenka Urbánková Jarešová je předsed-
kyní představenstva a generální ředitelkou
společnosti TONAK a.s., tradičního výrobce
dámských a pánských pokrývek hlavy. V No-
vém Jičíně působí od roku 2015 a za tu do-
bu se jí podařilo společnost stabilizovat a vy-
tvořit předpoklady pro stabilní růst firmy.
K tomu jí dopomohly i předchozí bohaté ma-
nažerské zkušenosti z předchozích zaměst-
nání vesměs v zahraničních společnostech
působících v tuzemsku i zahraničí. Profesní
kariéru začala v roce 1998, a to po studiu
na Vysoké škole báňské – Technické univerzi-
tě Ostrava a postgraduálním studiu na Ecole
Central Paris-CentraleSupélec. V součas-
nosti společnost TONAK a.s. zaměstnává
580 osob a její roční tržby se pohybují okolo

půl miliardy Kč, což z ní dělá největší oděvní
podnik v České republice. Při příležitosti pře-
dání ceny Osobnost roku jsme požádali paní
Urbánkovou Jarešovou o rozhovor. 

Jak jste se dostala – jako absolventka
Vysoké školy báňské a polytechnické fa-
kulty v Paříži – k oboru textil-oděv?

Ano, opravdu jsem studovala materiálové in-
ženýrství se zaměřením nejenom na hutnic-
tví a metalurgii, ale vůbec na všechny nové
materiály, dále strojírenství a elektromecha-
niku. Díky tomu, že jsem měla z gymnázia
státnice z francouzštiny a samozřejmě
především díky sametové revoluci, jsem
mohla v roce 1989 vyjet na studia do Fran-

cie. Tam jsem studovala na jedné z prestiž-
ních technických vysokých škol Ecole Central
Paris-CentraleSupélec. Téma mojí diplomové
práce bylo zaměřeno na automobilový prů-
mysl, mj. i proto jsem dostala možnost po-
kračovat na této univerzitě i v postgraduál-
ním studiu. To jsem absolvovala získáním ti-
tulu Master of Science v roce 1996. V tém-
že roce jsem ještě pokračovala ve výzkumné
činnosti na italských technických univerzi-
tách v Cassinu a v Římě, kde jsem byla až do
roku 1998.
Po návratu do České republiky bylo moje prv-
ní zaměstnání v „oboru“, tedy v automobilo-
vém průmyslu. Nastoupila jsem do firmy
Hayes Lemmerz Alukola (nyní Maxion Whe-
els), která vybudovala na zelené louce v Os-
travě v oblasti Nové huti firmu na výrobu hli-
níkových litých kol pro osobní automobily.
Tam jsem strávila pět let na nejrůznějších
pozicích, až jsem se stala výrobní ředitelkou.
Pak jsem vedla pobočku anglické firmy BOC
Edwards v Lutíně u Olomouce, kde se vyrá-
běla čerpadla – takže zase strojařina. Zde
jsem byla opět pět let. Mezitím se mi narodi-
la dcera, takže jsem byla zhruba půl roku do-
ma s miminkem. Nakonec jsem nastoupila
do švýcarsko-švédské firmy ABB s.r.o. Do
firmy, která má rozsáhlý výrobní program –
od elektrických motorů, generátorů, trans-
formátorů a třeba i elektrických zásuvek či
vypínačů až po celé elektrárny na klíč... Ved-
la jsem v Ostravě ser visní centrum elektro-
motorů a generátorů určené pro celou Evro-
pu. Tam jsem byla také přibližně pět let. Pak
jsem ještě vedla divizi firmy TES Vsetín pro
výrobu polovodičů a testovacích stolic pro
automobilový průmysl. 
V roce 2015 jsem dostala nabídku práce
s dotazem, co bych řekla na změnu výrobní-
ho oboru. Byla to právě nabídka pracovat ve
firmě TONAK. A i když to byla pro mne zcela
nová zkušenost, šla jsem do toho. 

Nebála jste se jít do zcela nového oboru?

Samozřejmě šlo o něco úplně nového. Ale já
jsem vždy pracovala ve firmách v pozici, kdy
jsem musela firmě něco dát: udat směr, vy-
tvořit strategii. Zjistit, co té firmě chybí, kde
má klady, kde slabiny. A domnívám se, že
když člověk umí počítat a má nabyté zkuše-
nosti, tak je to vlastně úplně jedno, jestli jde
o auta, motory, polovodiče či o klobouky. Ty
zákonitosti jsou vždy stejné.

Jaké jste měla zadání od akcionářů?

Zadání bylo jednoznačné: firma je na tom fi-
nančně velmi špatně, propadá se v zakáz-
kách, kde zkolaboval hlavně ruský trh. A tak
jsem dostala za úkol s firmou „něco“ udělat,
aby nezkrachovala a žila dál...

Osobnost roku 2017: Ing. Lenka Urbánková Jarešová

ZNAČKA TONAK 
SI ZASLOUŽÍ VRÁTIT LESK

Nový Jičín – Titul Osobnost roku z textilní a oděvní branže, který uděluje redakce odborné-
ho časopisu Svět textilu & obuvi ve spolupráci s Asociací textilního, oděvního a kožedělné-
ho průmyslu ČR a Veletrhy Brno, a.s., získala za rok 2017 Ing. Lenka Urbánková Jarešo-
vá. Cena jí byla udělena v neděli 18. února na veletrzích STYL a KABO v Brně.

Ing. Lenka Urbánková Jarešová
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Co bylo první, co jste změnila?

Těch změn bylo hned několik. Začít komuni-
kovat s lidmi – zaměstnanci nebyli informová-
ni o tom, co se ve firmě děje, jaké je čekají
změny. Důležité bylo i to, nechat je projevit
svůj názor. Neboť řada z nich je zde několik
desítek let, jsou to experti, kteří své práci ro-
zumí. Chtělo to naučit zaměstnance také
přebírat spoluzodpovědnost za svoji práci,
což zde nebylo úplně zvykem. 
Další důležitá věc bylo hlídání nákladů – ja-
kýchkoliv, se zaměřením na základní surovi-
ny, tedy králičí kůže nebo vlnu. To byly polož-
ky, které chci mít co nejvíce pod kontrolou.
Nikdy jsem ale nešla po „desetníkových“ po-
ložkách. Razím heslo, že ušetřit pár korun
na levnějším toaletním papíru je akorát tak
cesta, aby komínem vyfučely miliony...
A také šlo o výměnu klíčových pozic, ať již fi-
nančního ředitele, obchodního ředitele, či
v personálním oddělení. Chtělo to změnu
i v oddělení designu, neboť se chceme více
zaměřovat na tuzemský trh. Ne každému bylo
v TONAKu jasné, že musíme vyrábět to, co se
bude prodávat, co je trend, co se lidem líbí
a jsou ochotni si koupit, a ne nutit zákazníky,
aby kupovali to, co „umí vyrobit naše stroje“.
To bylo běžné v 90. letech minulého století.
Ale dnes je situace na trhu zcela jiná...
Musel se také změnit celkový marketing fir-
my, pracovat více s PR, s digitálním marke-
tingem, jako je Instagram, FB, také s webo-
vými stránkami a e-shopem, který mimocho-
dem máme čerstvě zcela nový. Měla jsem
dojem, že marketing a PR zde bylo pomalu
něco jako „ten, jehož jméno nesmí být vyslo-
veno“. Chce to daleko více pracovat se
zákaz níky, s lidmi, kteří nás berou jako tra-
diční českou formu, kteří nás mají rádi.
Zkrátka, začít navracet lesk značky TONAK.
A – jak jsme se již v praxi přesvědčili – nemu-
sí to vždy stát spoustu peněz. 

Překvapilo vás něco v TONAKu, s čím jste
se dosud v praxi nesetkala? 

V Novém Jičíně se mi potvrdilo, že zákonitos-
ti výrobní firmy platí opravdu všude stejně. Co
mě ale poněkud překvapilo, byla velká míra
manuální práce, která je v TONAKu běžná.
Můj původní záměr bylo zvýšit automatizaci
výroby a tím snížit velký počet pracovníků. Ale
když jsem pronikla do tajů výroby klobouků,

musela jsem svůj názor opravit. Brzy jsem
zjistila, že to, co TONAK tvoří, je právě ta vel-
ká míra ruční práce. Specializace a manuální
zručnost zdejších pracovníků na některých
výrobních úsecích je mimořádná a nikdy
nepůjde nahradit nějakým robotem. 

Jistou specifikou TONAKu je i to,
že máte dvě výrobní pobočky –
v Novém Jičíně a ve Strakoni-
cích. 

U nás je to již zažité a nevidím
v tom velký problém. Závod v No-
vém Jičíně vyrábí plstěné, srstěné
a vlněné pokrývky hlavy – ať již po-
lotovary nebo hotové výrobky. Druhý
závod ve Strakonicích (bývalé FEZKO)
vyrábí pletené pokrývky hlav, především
z vlny, jako jsou barety, čepice a také fezy.
Nový Jičín má cca 300 zaměstnanců, sídlí
zde i vedení firmy, v závodě ve Strakonicích
pracuje 280 lidí. Celková produkce TONAKu
byla v loňském roce 2,2 milionu kusů výrob-
ků, z toho 1,8 milionu kusů tvořily pletené
pokrývky hlavy ze Strakonic a 400 000 kusů
vyrobil závod v Novém Jičíně.

Z čeho se pokrývky hlavy u vás vyrábějí?

Jsou to hlavně tři suroviny: vlna, králičí
a v menší části též zaječí kožky. Zaječí kožky
jsou dováženy především z Argentiny, neboť
v Evropě zajíc už téměř vymřel. Je to pravdě-
podobně dané tím, že se rozšiřují městské
aglomerace a vznikají ve velkém řepková po-
le. Takže přirozené prostředí pro zajíce už té-
měř neexistuje. Z Argentiny dovážíme ročně
zhruba čtvrt milionu kožek s tím, že bychom
potřebovali až půl milionů kusů. Ale je to ne-
dostatková surovina. Navíc argentinský zajíc
má ještě jedno specifikum, a sice to, že je
mnohem menší než ten český. A to dost
podstatně – jedna kožka z tuzemského (nebo
ukrajinského či rakouského, odkud někdy ta-
ké dovážíme) zajíce vydá za čtyři kožky zajíce
z Argentiny. 
Co se týče králičích kožek, je situace o dost
lepší. Ročně zpracováváme kolem 400 tun
králičích kůží, zhruba polovina z toho pochází
z tuzemských zdrojů. Pamětníci jistě vzpome-
nou, jak na vesnicích fungoval výkup kůží, mo-
hu potvrdit, že se takto pokračuje i v dneš-
ních dobách. 

Export je pro vás rozhodující – již se poda-
řilo zacelit ránu po poklesu ruského trhu?

Export je pro nás opravdu důležitý, vyvážíme
skoro 90 % naší výroby. Pokles odbytu na ru-
ském trhu se snažíme vyvážit exportem do no-
vých zemí, hlavně do Afriky. Zde je stále velký
zájem hlavně o fezy, jejichž export za poslední
dva roky právě do afrických zemí stoupl skoro
o 100 %! Celkově vyvážíme polotovary nebo
hotové pokrývky hlavy do zhruba 40 zemí svě-
ta. Důležitými odběrateli jsou pro nás USA,
Bolívie, Argentina, celá Skandinávie, Němec-
ko, Velká Británie, Polsko, Rusko, Itálie, Fran-
cie, Maďarsko a další země. Podle mého názo-
ru by měl TONAK zaměřit své síly i na tuzem-
ské zákazníky. Otevřeli jsme některé nové pro-
dejny v Praze, Novém Jičíně, Ostravě,
Strakonicích a v dalších městech, kde chceme
zákazníkům – a především těm mladým – uká-
zat, že i v současné době jsou pokrývky hlavy
opět trendy. Na to se musí soustředit i náš no-
vý marketingový tým. 

Jaké budou vaše další kroky ve firmě?

No, nemůžu prozrazovat vše. Ale důležité je,
že jsme se dohodli s akcionáři, že veškeré vy-
dělané peníze vložíme zpět do firmy, do náku-
pu nových strojů a zařízení. A především do
lidských zdrojů. To se děje i dnes a já dou fám,
že tomu bude i v dalších letech. 

Děkuji za rozhovor: Michal Korol

Foto: archiv TONAK a.s.
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Jak jste se dostala do obuvnické branže?
Pokud vím, původně jste studovala filozo-
fickou fakultu. 

S manželem jsme chtěli po ukončení studií jít
do Zlína, protože se nám toto město vždy
velmi líbilo – bylo plné zeleně a podnikavých li-
dí. V té době zde byl jednoznačně největším
zaměstnavatelem obuvnický podnik Svit. Svit
měl poměrně velké oddělení sociálního roz-
voje, kde působil tým vynikajících odborníků –
psychologů, sociologů či specialistů na další
vzdělávání dospělých. Stěžejním motivem by-
la v té době zejména stabilizace pracovníků,
zkoumaly se ale i dopady práce na zdraví
pracovníků, zvýšení prestiže podniku v očích
veřejnosti apod. 

Pracoviště sociálního rozvoje spolupracovalo
rovněž s ergonomy, hygieniky, bezpečnostní-
mi techniky apod. Svit měl i řadu detašova-
ných pracovišť po celé České republice, kde
rovněž bylo nutné řešit personální a další
problémy. Nemalá pozornost se věnovala
pravidelnému školení mistrů a dalších vedou-
cích pracovníků v rámci tzv. cyklických škole-
ní. Z naší oblasti jsme zajišťovali přednášky
na téma jak efektivně vést a řídit pracovní
kolektiv, ale také, jak lidi správně v práci mo-
tivovat a stabilizovat. 
Ve Svitu se však uplatňovala stará „baťov-
ská“ zásada, že se každý pracovník musel
seznámit s výrobou. Osobně jsem si tak vy-
zkoušela mnoho pracovních operací v růz-
ných typech výrob.

Do ČOKA jste nastoupila v roce 1994.
Jakými tématy jste se zabývali po založe-
ní asociace? 

Po mateřské dovolené, kdy se začalo od ro-
ku 1990 vše podstatně měnit, mi bylo na-
bídnuto, jestli bych nechtěla pracovat jako
tajemnice vznikajícího zájmového sdružení
obuvnických firem. 21. ledna 1994 se sešla
v Brně při veletrhu KABO v Domě techniky
ustavující schůze České obuvnické asociace
(ČOA). Asociace pak byla oficiálně registro-
vána 3. března 1994. 
Od počátku byla asociace založena jako sdru-
žení výrobců a prodejců obuvi a dalších dopro-
vodných sortimentů, což se ukázalo jako velmi
prozíravé. V té době existovalo mnoho silných
a velkých výrobců obuvi, a to nejen ve Zlín-
ském kraji – Baťa, Coinvest, Svit, Novesta,
Stival, Prabos, Botana, Bopo, Dapo, Botex,
Savela, Sázavan, Zeman, ale i řada velkoob-
chodů s obuví – Treso, Scalia, Obchod obuví
a řada výrobních obuvnických družstev, která
byla rovněž členy asociace – Snaha Brno,
Snaha České Budějovice, Snaha Jihlava, Bovo
Snaha Holice, Meko, Svedrup a další. 
Stěžejním tématem bylo zpočátku uspořádat
trh s obuví tak, aby se přizpůsobil zvyklostem
v západní Evropě. Bylo nutné uspořádat pro
každou sezonu jednu prezentační akci, která
by představila nové kolekce obuvi a kožené
galanterie. V návaznosti na prezentační vele-
trh pak bylo cílem uspořádat cca do měsíce
pouze jednu společnou kontraktační akci pro
maloobchody s obuví. V roce 1994 totiž při-
padla téměř na každý den jedna kontraktační
akce na různých místech České republiky.
Veletrhem, kde se začaly jednotně prezento-
vat za celou ČR výrobci a velkoobchody
s obuví a koženou galanterií, se stal Meziná-
rodní veletrh obuvi a koženého zboží KABO
v Brně. Asociace se stala odborným garan-
tem veletrhu KABO a zůstala jím dodnes. 
To, co však začalo výrobce velmi tížit v letech
1994–1996, byl značný nárůst dovozů obuvi
z asijských zemí za nereálně nízké ceny. Již
v roce 1997 vedla asociace jednání na mi-
nisterstvu průmyslu a obchodu (MPO ČR)
a poukazovala na skutečnost, že v Evropě
existují tzv. minimální dovozní ceny na obuv,
a navíc ještě i kvóty, které stanovují, kolik
obuvi se smí do jednotlivých zemí dovézt. Nic-
méně naše republika snad jako jediná v Evro-
pě analogická opatření nezavedla, což zhorši-
lo situaci českých výrobců. Po ruské měnové
krizi v roce 1998 asociace opět jako první
zpracovala dopady této krize na obuvnický
sektor a požadovala po MPO převedení po-
hledávek na Konsolidační banku a uchování
cca 7 000 pracovních míst. Ani tento návrh
nebyl akceptován, přestože vlády ostatních
zemí svým výrobcům pomohly situaci v Rusku
účinně řešit. V roce 2004 asociace zpraco-

Osobnost roku 2017: PhDr. Vlasta Mayerová

ZÁKAZNÍCI SE VRACEJÍ 
DO KAMENNÝCH PRODEJEN

Brno – Titul Osobnost roku z kožedělné branže získala letos PhDr. Vlasta Mayerová, tajemni-
ce České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA) ze Zlína. Ocenění převzala v neděli 18. úno-
ra na veletrzích STYL a KABO v Brně. Při této příležitosti jsme ji požádali o rozhovor. 

K získání ceny Osobnost roku 2017 přijala Vlasta Mayerová (vlevo)
gratulaci mj. od Gabriely Císařové, ředitelky veletrhů STYL a KABO
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vala a podala podnět na MPO na antidumpin-
gové šetření vůči Číně v oblasti nadměrných
dovozů obuvi a vzhledem k újmě, kterou od-
větví působí. Ale opět vše zůstalo ze strany
centra bez patřičné odezvy.
Byla realizována celá řada dalších aktivit vůči
nadměrným dovozům a nekalým praktikám
při prodeji obuvi, ale i textilu na tržištích.
V tomto boji jsme postupovali vždy společně
i s textilní asociací ATOK, protože i výrobci
textilu a oděvů byli tímto způsobem postupně
likvidování a vytlačováni z domácího trhu.
Protože vládní politika, ať již byla vláda „pravi-
cová“ nebo „levicová“, nezajistila ochranu do-
mácích výrobců, museli se tito přizpůsobit
podmínkám na trhu a přejít na výrobu výrob-
ků sice s vyšší přidanou hodnotu, které ale
mohou produkovat v mnohem menším množ-
ství. Velké firmy zeštíhlely, omezily výrobní
program a některé i zanikly. Vznikly však fir-
my nové, které ale již mají charakter menších
či rodinných firem a které jsou dnes převáž-
ně členy České obuvnické a kožedělné aso -
ciace. V roce 2005 k transformaci asociace
na zaměstnavatelský svaz a byl rozšířen ná-
zev na Českou obuvnickou a kožedělnou aso-
ciaci (ČOKA).

Jak se za těch 24 let změnila agenda
asociace? 

Asociace začala již od roku 1996 na základě
požadavku svých členů pracovat na stanovení
požadavků pro dobrovolnou certifikaci dětské
obuvi. Inspiraci našla v německém systému
WMS a v polském systému Zdravá stopa.
Značka Žirafy, která představuje zdravotně
nezávadnou dětskou obuv, pak byla registro-
vána na Úřadu průmyslového vlastnictví v ro-
ce 1997. Podobnou značku s názvem Kom-
fortní obuv jsme vytvořili před dvěma lety na
obuv pro dospělou populaci. Značky Žirafa
a Komfortní obuv byly přijaty do vládního pro-
gramu Česká kvalita.
V letech 1997–1999 se nám podařilo reali-
zovat rozsáhlé antropologické měření dětské
nohy, kdy byl poprvé v historii zjišťován zdra-
votní stav a onemocnění dětských nohou. Díky
spolupráci s RNDr. Pavlou Šťastnou, Ph.D.,
jsme získali neocenitelné zkušenosti. Aso -
ciace také začala působit směrem k maloob-

chodu, a to zejména pořádáním pravidelných
školení k zásadám prodeje, k anatomii a fyzi-
ologii nohy, k psychologii prodeje, ale zejména
k zákonným povinnostem prodávajících a k re-
klamačnímu řízení. 
Asociace řešila za dobu své existence rovněž
řadu národních i mezinárodních projektů ve
spolupráci s odbornými školami a zejména
s Fakultou technologickou Univerzity Tomáše
Bati, konkrétně s doc. Ing. Petrem Hlaváč-
kem, CSc. Také od něj jsme získali řadu cen-
ných rad a zkušeností. V současné době
jsme schopni provádět velmi odborné práce
a pomáhat firmám například při hodnocení
konstrukce kopyt, konstrukce obuvi, prová-
dět poradenství při reklamačním řízení apod. 

Jak je na tom tuzemská obuvnická bran-
že ve srovnání s cizinou?

Je nutné si uvědomit, že situace v evrop-
ských zemích je rozdílná. V zemích jako Itá-
lie, Španělsko, Portugalsko nebo Polsko je
výroba obuvi v posledních 20–30 letech vý-
znamným sektorem národního hospodářství
a je zde zaměstnáno mnoho lidí. Proto zde
má tento sektor významnou státní podporu
například při pořizování nového strojního vy-

bavení atd. Dá se říci, že jsou to z hlediska
obuvnické výroby nové země, kde původně
výroba obuvi neměla rozsáhlou tradici. V ze-
mích, kde se obuv dříve tradičně vyráběla, tj.
Německo, Francie, Rakousko, ale i Česká
republika, došlo naopak v tomto období k vý-
raznému útlumu obuvnické výroby, ale těží
se z dlouholetých zkušeností, z know-how
a vznikají zde zejména vývojová a designová
centra. Klasickým příkladem je Německo,
kde většina renomovaných značek přesunula
výrobu obuvi do Číny, zřídila si tam své kon-
trolní laboratoře a testovací instituty, ale vý-
voj nových technologií a designu zůstal v Ně-
mecku. Česká republika jde podobným smě-
rem jako Německo. 
Globalizace působí na obuvnickou výrobu vel-
mi silně, ale ještě silnější dopady má na ob-
chod s obuví. V České republice za dobu na-
šeho osvětového působení v různých médiích
spotřebitelé pochopili, že nákupy obuvi na tr-
žišti mohou být pro ně zdravotním rizikem
a obuv se většinou nakupuje v kamenných ob-
chodech. 

Hodně se věnujete výchově nové generace. 

Přestože odborných škol pro obuvníky nebo
výrobce kožené galanterie u nás není mno-
ho, máme stále ještě kvalitní učitele, kteří se
zápalem předávají studentům své znalosti.
Naši studenti jsou velmi kreativní a zejména
mladí designéři dosahují pravidelně vynikající-
ho umístění i v mezinárodních soutěžích. Na-
še asociace pořádá ve spolupráci s Nadací
Jana Pivečky již 12 let soutěž pro mladé de-
signéry. V loňském roce se nám podařilo
v rámci námi řešeného projektu HeS vyslat
dvě učitelky odborných předmětů, konkrétně
designu obuvi, na týdenní stáž do Portugal-
ska a tři studenti pak byli vysláni na čtrnácti-
denní obuvnický kurz do Itálie. 
Složitější situace je u technických oborů. Nic-
méně již druhým rokem je opětovně otevřen
po dvanáctileté pauze obor obuvník na Střed-
ní škole obchodně technické a chystá se vy-
bavení obuvnické dílny pro praktickou výuku
novými stroji a moderní technologií. 

Děkuji za rozhovor. Michal Korol

Na setkání s legendou obuvnictví T. Baťou se nezapomíná...

Ze školení prodavaček obuvi 3x foto archiv ČOKA



Spotřebitelé jsou si stále více vědomi rizika po-
škození dětských nohou, pokud nakupují ne-
kvalitní dětskou obuv. Značka je jasným signá-
lem pro rodiče dětí, že zakoupené obuvi mo-
hou důvěřovat. Značka Žirafa je kvalitní a zdra-
votně nezávadné dětské obuvi propůjčována již
od roku 1997. Získala si za tuto dobu velkou
důvěru u spotřebitelů a neustále posiluje svou
pozici na českém trhu. Také letos byla předá-
na nová ocenění firmám, které se seriózně za-
bývají kvalitou dětské obuvi a tuto si nechávají
ověřit v systému tzv. dobrovolné certifikace.
Slavnostní pře dávání proběhlo dne 17. února
2018 při veletrhu KABO na brněnském Výsta-
višti. Certifikáty firmám předali Miroslav Bísek,
prezident České obuvnické a kožedělné aso -
ciace (ČOKA), a PhDr. Vlasta Mayerová, ta-
jemnice ČOKA. Oprávnění používat značky Ži-
rafa, Česká kvalita a nové certifikáty získaly od
minulého veletrhu KABO, tj. od srpna 2017,
čtyři firmy: Bokap s.r.o., Jonap s.r.o., Konsor-
cium T+M s.r.o a MCK Trade EU Ltd.

PhDr. Vlasta Mayerová, 
Česká obuvnická a kožedělná asociace Zlín
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Z předávání ocenění na veletrhu KABO. Zleva M. Bísek (ČOKA), A. Žirovnický
(Konsorcium T+M), J. Svobodová (Bokap), J. Jarošová a A. Píšková (Jonap), 
V. Mayerová (ČOKA), R. Vávra (MCK Trade) Foto archiv ČOKA

Značka Žirafa

KVALITNÍ VÝROBKY
A SLUŽBY

Konsorcium T+M s.r.o., Blansko 
Za výrobky: dětská zimní vycházková obuv

Blanská firma Konsorcium T+M s.r.o. byla založena v roce 1994.
Zabývá se výrobou a velkoobchodním prodejem dámské, pánské
a dětské obuvi. Za posledních deset let se stala jedním z předních
dodavatelů dětské nadstandardně hodnocené a dobrovolně certifi-
kované obuvi v České republice. Kolekce dětské zimní, celoroční
a letní vycházkové obuvi firmy Konsorcium T+M s.r.o. splňuje vždy
náročné požadavky na zdravotní nezávadnost, na ortopedicky
vhodnou konstrukci obuvi, na přísné hygienické atesty i na bezpeč-
nost při nošení. Kolekce zimní obuvi využívá kombinaci usňových
a textilních materiálů na svršku obuvi, podšívka je z ovčího rouna
a navíc je obuv vybavena klimamembránou. Tím je zajištěn maxi-
mální komfort nošení této dětské zimní obuvi. Také kolekce letní
obuvi je vyrobena jen z vysoce kvalitních usňových matriálů, které
jsou používány na svršek, podšívku i stélku obuvi. Kolekce dětské
obuvi jsou uváděny na trh pod registrovanou značkou KTR.

Jonap s.r.o., Paseka 
Za výrobky: dětská celoroční vycházková usňová obuv

Firma Jonap – výroba obuvi s.r.o.
vznikla v roce 1992, zprvu také jako
fyzická osoba Josef Píšek – Jonap.
V roce 2012 byla provedena trans-
formace firmy na spol. s r.o. Firma

má dlouholeté zkušenosti zejména ve
výrobě domácí obuvi a šití svrškových dílů obuvi. Od roku 1998 by-
la její hlavní činností výroba dětské domácí obuvi. Tuto obuv je firma
schopná dodávat do obchodů a skladů v úplném dětském veliko-
stním sortimentu, ale také pouze po jednotlivých číslech, v pestré
škále barev, v prvotřídní kvalitě a v příznivých cenách. V roce 2008
firma rozšířila výrobu o dětskou usňovou obuv, kterou vyrábí podle
zásad zdravotní nezávadnosti. V roce 2011 si firma nechala nad-
standardně hodnotit celou kolekci dětské vycházkové obuvi a nyní
provádí pravidelné recertifikace této kolekce a postupně doplňuje
základní kolekci o další nové certifikované vzory. Také letos se kolek-
ce firmy rozšířila o dva úplně nové vzory, které plní náročné poža-
davky na zdravotně nezávadné obouvání dětí.

Brno – Značka Zdravotně nezávadná dětská obuv – bota pro Vaše dítě – Žirafa byla 
do vládního programu Česká kvalita, který propaguje a podporuje kvalitní výrobky a služ-
by a je součástí Národní politiky kvality, přijata jako jedna z prvních již v roce 2003. 
Dá se říci, že značka se stala jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších značek kvality
u spotřebitelů.



Zprávy Svět textilu & obuvi

březen – duben 2018

31

Praha – Firma Olymp Bezner KG, speciali-
zovaná na pánské košile, kravaty, trička
a pleteniny, zvýšila tržby za obchodní rok
2017 (k 31. 12.) o 3 % na 258 mil. EUR
(250 mil. EUR v roce 2016). Počet pra-
covníků se zvýšil o 39 na 849 zaměstnan-
ců v Německu a Rakousku. 

Výsledek komentuje Mark Bezner, šéf a maji-
tel firmy: „Rok 2017 byla náročný pro celý
oděvní průmysl. S ohledem na situaci na trhu
jsme s docíleným výsledkem velmi spokojeni.
Poptávka po našich výrobcích se zvýšila. Leh-
ký nárůst vykázal i export, který se na trž-
bách podílel 35 %.“ 
Nejdůležitějším segmentem firmy jsou košile
pro byznysmeny. Ve světě byznysu se však
u pánského oblečení projevuje stále rostoucí
trend ke casualizaci, a to také vedlo k rozší-
ření kolekce košil pro volný čas, které se vel-
mi dobře prodávaly. Pro podzim 2018 plánu-
je firma rozšíření sortimentu o novinku pod

názvem Olymp Level Five Smart Business,
která bude směrovat byznys look k ležérnější-
mu stylu. Kolekce se již představila v lednu
v rámci veletrhu Panorama v Berlíně a měla
dobrý ohlas. 
Velmi potěšující je i pozitivní vývoj nového pro-
duktu Olymp Signature, který byl uveden na
trh v červnu 2017. „Prodejní čísla překonala
očekávání. Potěšila nás poptávka po těchto
vysoce kvalitních košilích v Německu, Holand-
sku a Rusku. Od ledna rozšíříme dodávky do
Belgie, Švýcarska a dalších regionů,“ dodává
Mark Bezner. 
Dceřiná společnost Maerz Mnichov KG, kte-
rá patří k firmě Olymp od roku 2010, za-
městnává v současné době 112 pracovníků
v Německu a 400 zaměstnanců ve vlastní
pletařské dílně v Maďarsku. Maerz utržil
v roce 2017 28,3 mil. EUR, o 4,4 % víc než
v roce 2016. Skupina Olymp Bezner tak vy-
kázala za rok 2017 celkové kumulované trž-
by ve výši 286 mil. EUR.

Praha – Letošní jubilejní 20. ročník festiva-
lu Khamoro nabídne jedinečnou příležitost
nahlédnout do světa módy inspirované
romskou kulturou. Unikátní fashion udá-
lost pod taktovkou známého maďarského
módního studia Romani Design se odehra-
je v galerii Mánes 29. května od 20 hod.
Romské i neromské modelky budou pre-
zentovat oděvy, které zajímavě propojují
módní trendy s romskými tradicemi.

„V rámci festivalu Khamoro jsem v roce
2012 uspořádal open-air přehlídku své letní
kolekce Corazon Gitano a bylo to skvělé.
Myslím, že romská a latinskoamerická kultu-

ra mají mnoho společného, a nejen proto se
na show Romani Design moc těším,“ zve ob-
líbený návrhář Osmany Laffita, který za festi-
valovou přehlídkou stál.
Romani Design, první mezinárodně úspěšné
studio svého druhu, se na módu zaměřuje od
svého vzniku v roce 2010. Zakladatelky
a hlavní designérky studia, sestry Erika Varga
a Helena Varga, říkají, že cílem jejich kolekcí
není jen vytvořit líbivé oblečení, ale hlavně se
svou tvorbou snaží bojovat proti stereotypům
a předsudkům vůči Romům a skrze módu re-
prezentovat romskou kulturu.
Letošní 20. ročník festivalu Khamoro se ko-
ná v Praze od 27. května do 2. června.

Olymp
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Bokap s.r.o., Dyjákovičky 
Za výrobky: dětská domácí textilní obuv

Rodinná firma Miroslav Svoboda – Bo-
kap byla založena v roce 1992. V ro-
ce 2009 byl realizován přechod firmy
na společnost s ručením omezeným –

Bokap s.r.o. Nosným programem
firmy je výroba dětské, dámské

i pánské domácí obuvi. Dět-
ská domácí obuv je již řa-

du let řádně certifi-
kována, pravidelně

hodnocena nezá-
vislou zkušebnou
a plní přísné pod-
mínky pro nad-

standardní hodno-
cení a udělení značky Žirafa – Zdravotně nezá-

vadná obuv – bota pro Vaše dítě.

MCK Trade EU Ltd., Praha
Za výrobek: Dětská domácí a školní textilní obuv

Firma MCK Trade EU Ltd. je
obchodní firma, která byla
založena v roce 2016 ja-
ko česká odbočka an-
glické společnosti.
Firma se zamě-
řuje na dovoz
zboží a své
portfolio výrob-
ků chce rozší-
řit i o kvalitní
dětskou domácí
a školní obuv. Z tohoto
důvodu si nechala kvalitu ověřit v notifikované zkušebně ITC a.s.
Zlín a Komisí zdravotně nezávadného obouvání. Protože obuv spl-
nila požadavky na nadstandardní hodnocení, může nést značku
Žirafa – zdravotně nezávadná obuv.

Přehlídka módy inspirované romskou kulturou

FESTIVAL KHAMORO
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Na veletrhu se představila řešení pro perso-
nalizované kontakty se zákazníky, protože zá-
kazník je stále náročnější a chce být vnímán
jako jedinec. Důležitou roli hrají také služby
(location based service) přizpůsobené míru
individuálním a lokálním potřebám, díky kte-
rým zákazník získává na svůj mobil nabídku
přímo na míru. Obecně jsou stále důležitější
individuálně přizpůsobitelné produkty. Stejně
tak roste význam robotiky a umělé inteligen-
ce. Přestože je rozšířené použití humanoid-
ních robotů stále ještě jen vizí, mohou se ro-
boti už využívat při přípravě objednávek, uklá-
dání do regálů, skladování a při inventurách.
A to je jen několik příkladů využití nejmoder-
nějších technologií v obchodě.
Vedle stálých hitů jako jsou pokladní systémy
(checkout) nebo pokladní software a hardwa-
re určovaly letošní ročník nová témata, jako je

řešení v oblasti internetu věcí (IoT), Augmen-
ted Reality a Virtual Reality. „EuroCIS jedno-
značně potvrdil, že informační technologie se
staly důležitým faktorem úspěchu v obchodě.
Umožňují vytvářet inovativní obchodní modely
a otevírají nové možnosti oslovování zákazní-
ků,“ říká Michael Gerling, obchodní ředitel
EHI. Velkému ohlasu se těšilo start-up cen-
trum (začínajících firem), které mělo letos na
veletrhu premiéru. 12 nováčků prokázalo, že
mohou dodat novou energii do oblasti malo-
obchodních technologií. Představili například,
jak si lze naskenovat zboží prostřednictvím
aplikace na mobil, zaplatit za ně a opustit ob-
chod, aniž by člověk musel projít přes poklad-
nu, že lze prakticky s jakýmkoli smartphonem
vytvořit individuální tělesný profil a vypočítat
ideální konfekční velikost, nebo jak v reálném
čase měřit pohyb zákazníků po obchodě (in-

store analytics) a jejich interakci se zbožím.
A jaké novinky pro módní obchod se na vele-
trhu představily? 

EXP37 Experience Store
V rámci veletrhu představila agentura Retail
Design Agentur Mavis a poradenská společ-
nost Tailorit experimentální obchod Exp37
s digitálními touchpoints (kontaktními místy
pro zákazníky). Už dlouho se kamenný ob-
chod potýká s poklesem frekvence a bojuje
o zákazníky. Na základě jedné studie vysvět-

Novinky z veletrhu EuroCIS 2018

BUDOUCNOST OBCHODU
PATŘÍ DIGITALIZACI

js Düsseldorf – Digitalizace vede k hlubokým změnám ve všech oblastech života. Také
v obchodě dochází k revolučním změnám v technologiích ve všech oblastech a ve stále
kratších inovačních cyklech. Jsou to například digitální informace, conversational com-
merce (konverzace se zákazníkem, chatovací roboti), mobilní platby, virtuální světy, big
data, internet a mnoho dalšího. High technologie se stávají základem úspěchu právě v ka-
menných obchodech, protože stále intenzivnější komunikace se zákazníky přes všechny
kanály (omnichannel strategie) se stává životně důležitou pro jejich přežití. Dynamikou to-
hoto vývoje se každoročně zabývá veletrh EuroCIS, přední veletrh pro retail technologie,
který se letos konal od 27. února do 1. března v Düsseldorfu. Veletrhu se zúčastnil re-
kordní počet 460 vystavovatelů z 29 zemí a zhruba 12 000 návštěvníků z 89 zemí. 
Příští ročník veletrhu EuroCIS se bude konat od 19. do 21. února 2019.

IBM Watson Window

Outfit Wall
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lují nyní experti Mavis a Tailorit, co si záka-
zník přeje, jaká digitální řešení jsou relevant-
ní a jakou cestou se mají obchodníci vydat,
aby si udrželi zákazníky. „Přežije jen ten, kdo
inteligentně propojí svůj svět offline a online.
Naším cílem je nabídnout obchodníkům om-
nichannelové nákupní zážitky přizpůsobené
zákazníkům na míru. Omnichannelový by-
znys soustředěný na zákazníky se bude udr-
žitelně podílet na úspěchu transformace.
Takový zážitek bylo možné zažít v experi-
mentálním obchodě Exp37, který jasně uka-
zuje, co skutečně vyžaduje digitální trans-
formace v obchodě,“ vysvětluje Thomas
Etz, zakladatel a předseda představenstva
společnosti Mavis. Při procházce showro-
omem bylo možné si vyzkoušet odpovídající
touchpointy a získat informace. Vedle kon-
taktních míst pro zákazníky se představily
také interaktivní Shopping Windows, inteli-
gentní zkušební kabiny, Augmented Reality,
virtuální realita apod. 
Společnosti Panasonic a SES-imagotag spo-
lečně vyvinuly řešení pro automatizovaný mo-
nitoring regálů, který kombinuje CCTV (kame-
rové systémy), inteligentní digitální cenovky
s geolokací a video analýzu, umožňující auto-
matické zjišťování zásob v reálném čase. Ře-
šení se v současné době testuje v jednom
maloobchodě v Paříži. Obě společnosti jsou
přesvědčené, že digitalizace a síťové techno-
logie v kamenných obchodech mohou vý-
znamně přispět k optimalizaci poboček, zvýšit
efektivitu provozu, ochranu zboží a prevenci
ztrát a zlepšit prodeje díky zážitkům z nákupů
pro zákazníky. Nabídka maloobchodních řeše-
ní Panasonic dosahuje od systémů EPOS
(elektronické a platební systémy), manage-
mentu systémů mapujících fronty u pokladen
přes video analýzy schopné poskytovat cenné
informace o zákaznících a personalizované
služby, až po špičkové audiovizuální technolo-
gie jako je LinkRay. LinkRay přidává interaktiv-
ní prvek do POS displejů a komunikačních za-
řízení, které mohou napomoct k ještě vyšší lo-
ajalitě zákazníků než kdykoli dříve.
„Technologická řešení společnosti Panaso-
nic pomáhají vyřešit mnohé výzvy, kterým
čelí kamenné obchody,“ vysvětluje Thierry
Gadou, předseda představenstva společ-
nosti SES-imagotag. „Společně
pracujeme na řešeních, které
přinášejí maloobchodním pro-
dejcům skutečné operativní
výhody. Umožňují pak využívat
zaměstnance pro úkoly s vyš-
ší přidanou hodnotou.“
Spolu s Fraunhoferovým insti-
tutem pro strojírenskou výro-
bu a automatizaci ve Stutt-
gartu integroval Dr. Ulrich
Reiser asistenčního robota
Paula do řešení PRESTI -
GEnterprise společnosti 
Online Software. Elektronic-
ký asistent Paul je schopen
podávat mluvené informa-
ce o sortimentu, cenách
a produktech, které mu
byly předány prostřednic-
tvím softwarového řešení.
Všechna shromážděná
data jsou pak převáděna 

zpět do systému PRESTIGEnterprise pro opti-
malizaci sortimentu. Robot je schopen ukazo-
vat cestu obchodem k požadovanému zboží
a rozpoznávat obličeje. 
Start-up firma Fision představila poradce
konfekčních velikostí. Jde se o aplikaci, která
umožňuje během chvíle změřit postavu dvě-
ma fotografiemi přes normální smartphone.
Údaje o postavě se pak mohou mimo jiné vy-
užít pro individuální doporučení vhodné veli-
kosti pro určité oděvy, například při nakupo-
vání online. Navíc pak lze z jakéhokoli oděvu
vytvářet fotorealistické 3D modely, které pak
lze použít např. v internetových obchodech
k interaktivní prezentaci produktů nebo zdů-
raznění určitých vlastností nebo materiálů.
V blízké budoucnosti se toto virtuální obleče-
ní bude zobrazovat na jednotlivých 3D avata-
rech, aby si spotřebitel mohl udělat vizuální
dojem o stylu i padnutí na své postavě. 
Rapitag, inovace stejnojmenné start-up fir-
my Rapitag, posouvá dál klasický systém
elektronické ochrany zboží EAS a spojuje
ochranu proti krádežím s procesem placení.
Nabízí první patentované zařízení proti krá-
deži na světě, které se může samo otevřít
pomocí inteligentních materiálů. Aniž by zá-
kazníci potřebovali projít přes dekódovací za-
řízení u pokladny nebo terminál, mohou po
zaplacení pomocí aplikace jen přidržet svůj
smartphone u Rapitagu na zaplaceném zbo-
ží, odstranit tag a odejít z obchodu, aniž by
museli čekat frontu u pokladen. Takto zapla-
tit a odstranit tag mohou kdekoli a kdykoli
v obchodě. Ochranný tag se může znovu po-
užít a zůstává stále aktivní s ochranou proti
krádeži 24/7 v obchodě. Obchodníci profitu-
jí ze snížení nákladů (méně pokladen), cross
sellingu (účelem je navýšit celkovou objed-
návku zákazníka např. doporučením souvise-
jícího zboží) a up sellingu (účelem je nabíd-
nout zákazníkovi ke koupi dražší zboží). Tagy
se tak stávají jakoby pokladnou a aplikace
osobním nákupním poradcem. (Online) záka-
zník je tak legálně identifikován, obchodník
mu může nabízet své služby a nahradit tím
s konečnou platností zákaznické karty. V tom
tkví skutečná síla retailu 4.0.
GK Software nabízí řešení OmniPOS. Ve dvou
virtuálních obchodech (móda a potraviny) mů-

že spotřebitel projít obcho-
dem pomocí brýlí pro virtuální
realitu, získávat informace
o produktech, vložit zboží do
nákupního vozíku, zaplatit růz-
nými způsoby a buď si zboží
nechat dodat, nebo si jej vy-
zvednout. Využívají se při tom
přesně stejné služby založe-
ných na cloudu jako pro všech-
ny ostatní kanály. To znamená,

že stanovení ceny, propaga-
ce, informace o zákazní-
cích jsou shodné jak v in-
ternetovém obchodě,
tak v obchodě nebo na
smartphonu. Virtuální
obchod rozšiřuje plat-
formu nabídek a zá-
roveň představuje
řešení OmniPOS zalo-
žené na cloudových
službách.

Foto z veletrhu EuroCIS © Messe Duesseldorf/Ctilmann

Augmented Reality

PRESTIGEnterprise robot Paul

Panasonic SES-imagotag

GK Software OmniPOS
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Pro jste si vybral zrovna tento – poněkud
neobvyklý – sortiment?

Od 13 let jezdím na skateboardu. V minulosti
jsem pracoval mimo jiné jako správce ná-
chodského skateparku. Zde jsem viděl, že
o sortiment související se streetovou a skate-
ovou módou je zájem. Díky tomu jsem začal
přemýšlet o otevření vlastního obchodu. Měl
jsem možnost využít v pronajatém obchodě
mých rodičů menší prostor, který byl prázdný.
Rozhodli jsme se tedy začít se sestrou Zuza-
nou Poprašić zde své podnikání. Prodejna ne-
měla ideální blízkost do centra města, ale ne-
bylo to špatné místo. Časem jsme se dostali
do povědomí jak zákazníků, tak obchodníků.
Přicházeli noví dodavatelé, získal jsem zajíma-
vý sortiment a začínalo se nám dařit. Prodej-
nu jsme po dvou letech opustili a přestěhovali
jsme se do nových obchodních prostor, které
jsou blíže centru Náchoda. Nové prostory
mají se zázemím 80 m2. V zázemí mám svou
kancelář a nabízím i další služby, na kterých
zde pracuji (reklama, graffiti, servis skatebo-
ardů atd.). Zaměstnance zatím žádné nemá-
me. V obchodě prodávám sám, občas nám
vypomůže moje přítelkyně. Od začátku fungo-
vání naší prodejny se specializujeme na skate
a street módu.

Co všechno u vás zákazníci naleznou
v sortimentu?

Nabízíme dámské i pánské oblečení, obuv,
skateboardy, doplňky (kšiltovky, opasky, peně-
ženky, ponožky). Jako doplňkový sortiment
nabízíme barvy ve spreji, jelikož se od svých
14 let aktivně zajímám i o graffiti. Nejprodá-

vanějším zbožím je u nás obuv. Díky příznivým
podmínkám u vynikajícího dodavatele mám
velký výběr obuvi mnoha značek, s širokou
škálou velikostí a barev za rozumné ceny. Zá-
kazníci u nás hodně nakupují ale také obleče-
ní; nejvíce kalhoty, trička, mikiny, kšiltovky,

spodní prádlo, ale i barvy. Prodáváme sorti-
ment jak z Evropy, tak z amerického trhu,
především skateboardové značky Indepen-
dent, Burton, Vans, DVS, Thrasher a mnoho
dalších.

Co nejvíce zákazníci oceňují?

Zákazníci k nám jezdí z celého okresu, neboť
podobná prodejna je nejblíže v Hradci Králo-
vé. Jsou proto vděční za dostupnost námi
nabízeného sortimentu v součinnosti s mým
individuálním přístupem vůči nim. 

Obchod se streetovou a skateovou módou, Náchod

NÁŠ ZÁKAZNÍK, NÁŠ PÁN!

Náchod – „Zákazníci si velmi cení mého individuálního přístupu vůči nim a také široké
nabídky produktů, již nabízíme. Mimo jiné pro nás není problém sehnat netradiční veli-
kosti obuvi,“ říká Jan Šubert (36 let), spolumajitel a jednatel společnosti Old Town s.r.o.
Ta zaštiťuje kamennou prodejnu Old Town Skate and Street Shop v Náchodě nedaleko
centra města a také e-shop se streetovými, skateovými oděvy a obuví.

Jan Šubert Foto Jan Šubert

Foto Jan Šubert
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Je snadné splnit veškeré jejich požadav-
ky?

Požadavky zákazníků se mi daří většinou
splnit, řídím se heslem „Náš zákazník, náš
pán“. Vždy mě těší, když je zákazník spoko-
jený s nákupem u nás, uvědomuji si, že je to
skvělá reklama.

Jakým způsobem řešíte situaci, kdy se
vám nedaří prodat nějaké zboží?

Dalším heslem, které zastávám je „Každé
zboží má svého kupce“. Ze zkušenosti vím,
že je toto heslo pravdivé. Když se mi opravdu
nějaké zboží nepodaří prodat, řeším to mír-
nou slevou ceny daného zboží a nabídnu jej
ve speciální akci.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Streetwear je především doménou mladých
lidí ve věkovém spektru 13–25 let (70 %
jsou chlapci a 30 % dívky), ale vzhledem
k tomu, že toto zboží je na trhu desítky let,
jsou mezi mými zákazníky i starší lidé okolo
40 až 60 let. Požadavky a potřeby mých zá-
kazníků se liší podle věku. Mladí lidé napří-
klad nakupují pestřejší barvy, starší spíše
decentnější motivy.
Lidé se na mně často obracejí s prosbou
o radu a já se snažím s každým z nich jeho
problém vyřešit. Jako příklad uvedu zákazníky
s větším číslem bot, kteří mají problém se-
hnat vhodnou obuv a již vědí, že pro mě to
problém není. Tito zákazníci se stále vracejí
a jsou vděční, že zde mají možnost velkého vý-
běru i okrajových čísel obuvi.

Kde nakupujete zboží a daří se vám se-
hnat vše? 

Zboží nakupuji od různých dodavatelů, které
nebylo jednoduché sehnat. Dodavatele shá-
ním prakticky pořád. Část mých dodavatelů

jsou čeští výrobci, jejich produkty jsou stejně
kvalitní a většinou levnější než produkty ze za-
hraničí. Je ale spousta zboží, které se mi ne-
daří sehnat, jde o kalhoty, jeans. Potřeboval
bych obohatit sortiment o všechny šířky, dél-
ky, velikosti kalhot a „kraťasů“.

Jaká kritéria volíte pro výběr svých doda-
vatelů?

Hlavním kritériem výběru dodavatele je u mě
nabídka ceny versus kvality. Za nejdůležitější
při spolupráci s dodavatelem považuji kvalitní
komunikaci a bezproblémovou spolupráci.

Jak často vám chodí zboží? Zaznamenal
jste v souvislosti s tím nějaký problém?

Zboží objednávám dvakrát až třikrát měsíč-
ně a jelikož mám zhruba 10–15 dodavatelů
a od každého objednávám jiný sortiment,
musím si pořádně rozmyslet, co zrovna na-
koupím. S dodavateli žádné problémy ne-
mám, se všemi z nich si tykám a s některými
se i osobně znám.

Nabízíte něco, co konkurence ne?

Vztahy s konkurencí máme dobré – žádnou to-
tiž nemám. Ve městě je pouze jeden streetový
obchod, se kterým máme dobré vztahy a pře-
posíláme si zákazníky. Když něco nemáme,
pošlu zákazníky tam a oni k nám.

Chtěl byste něco ve svém odvětví změ-
nit?

Změnit bych toho chtěl určitě hodně, přede-
vším nepodléhat lenosti a prokrastinaci. Dá-
le se mi nelíbí současná politická situace,
která absolutně nepodporuje malé a střední
podnikatele a „hází jim klacky pod nohy“. Na
mé práci mě nejvíce baví skutečnost, že je
zároveň i mým koníčkem. Mohu říci, že svou
práci mám rád. A to je pro mě důležité. Nej-

těžší na mé práci je dokázat vždy vyhovět
všem zákazníkům.

Co vy a propagace? Jak k ní přistupujete? 

Propagaci považujeme od začátku našeho
podnikání za nejdůležitější. Reklama mě baví
a investoval jsem do ní i hodně finančních pro-
středků. Mám svoji stránku na Facebooku, 
Instagramu, kam vkládám fota nového zboží
atd. V minulosti jsme pořádali spoustu akcí
(skate závody, graffiti jamy, workshopy atd.).
Jezdíme pravidelně na Hip hop kemp, kde
mám již čtvrtým rokem svůj prodejní stánek.
Sponzorujeme i různé sportovní či umělecké
akce, závody atd. Když mě pořadatel osloví se
zajímavou nabídkou, rád vyhovím a po společ-
né domluvě vždy najdeme oboustranně uspo-
kojivé řešení.

Jak často měníte vzhled výlohy?

Ze začátku jsem výlohu měnil často. Časem
jsem zjistil, že do výlohy svítí celý den slunce
a tím se některé vystavené zboží znehodnoti-
lo. Proto jsem změnil vzhled výlohy a umístil
tam pouze krabice od bot, plakáty, bannery,
různé obaly od zboží, prázdné plechovky atd.
Toto jednou za čas měním, případně doplňuji.

Díky čemu jste si udržel svou pozici na trhu?

Myslím, že hlavně díky svému aktivnímu pří-
stupu k zákazníkům a také díky speciálnímu
sortimentu, který nabízím.

Jak vidíte budoucnost firmy? 

Budoucnost firmy vidím pozitivně, daří se mi
čím dál víc. Přicházejí stále noví a noví zákaz-
níci, mám spoustu plánů do budoucna, stále
vymýšlím nové projekty, pořádám akce a an-
gažuji se i ve veřejném životě.

Děkuji za rozhovor. Sandra Friebová

Foto Anežka VoborníkováFoto Jan Šubert
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Textilní zkušební ústav v Brně vstupuje mezi
tyto dvě strany jako jakýsi mediátor a zpra-
covává výsledky diskuzí do podoby tzv. jed-
notek výsledků učení (ULO). Za tímto ná-
zvem se skrývá velká příležitost pro studen-
ty a žáky středních textilních a oděvních škol
k vycestování do zahraničí na krátkodobou
stáž (obsahově již přesně definovanou)v
oboru, který studují. Cílem bylo nechat pro-
jektové školy říct si navzájem, co dělají,
v čem jsou dobré a co mají unikátní. Na
druhou stranu si také řekly, co jim chybí, co
by pro své studenty uvítaly. Výsledkem této
diskuze byl návrh několika témat, která vy-
krystalizovala v celkem deset námětů na
jedno- až dvoutýdenní stáže většinou pro
studenty 3. a 4. ročníků studia textilních
nebo oděvních oborů. Dva moduly mohou

využít také učitelé a většina je vhodná i pro
pracovníky na trhu práce (jak ve výrobním,
tak i obchodním sektoru).
To, aby škola získala podporu z projektu
Erasmus+ na podporu mobility, není tak ne-
reálné. Stačí několik motivovaných učitelů,
aby vytvořili projekt pro zajištění náplně stá-
ží. Z vlastní zkušenosti víme, že největší
problém je přesvědčit/nadchnout vlastní
studenty a učitele, aby se odhodlali a sou-
hlasili s tím, že pojedou. U studentů se k to-
mu přidružuje ještě i faktor věku (zletilost
a zodpovědnost) a i obava z nepoznaného.
Ale všichni víme, že překážky je nutné pře-
konávat. Toto si uvědomili zástupci čtyř tex-
tilních škol a na společném setkání deklaro-
vali svoji ochotu vysílat své studenty na zku-
šenou do zahraničí. Tuto ústní dohodu stvr-

dí svým podpisem mezinárodní multilaterál-
ní dohody, která bude slavnostně podepsá-
na při příležitosti soutěže studentů střed-
ních a žáků základních škol Mladý módní
tvůrce.

Nakonec bylo všemi stranami
odsouhlaseno deset témat:
■ Základy textilních technologií
■ Inovativní textilní technologie
■ Tvorba vzoru (program Lectra)
■ Kreativní šití – měřenky
■ Design dětského oblečení
■ Aranžér výloh
■ Fotograf oděvních modelů
■ Barvíř textilií
■ Oděvní technik a návrhář
■ Pracovník textilní zkušební laboratoře

Tato témata byla zpracována do jednotné ša-
blony, byly definovány vstupní podmínky, co
by měl student umět, než na mobilitu vyjede,
a také učební cíle, tedy to, co se tam naučí
a co bude umět v okamžiku, kdy se vrátí
zpátky do své domovské školy. Současně
s tím byly definovány i metody hodnocení do-
sažených učebních cílů (např. písemné testy,
prezentace studentské práce, praktická
zkouška...). 
Toto bylo vytvořeno přímo učiteli partner-
ských škol a na partnerském setkání byl ob-
sah konzultován a ještě dále upravován, tak
aby vše bylo reálné a realizovatelné. Toto vel-
mi usnadní práci školám při tvorbě projektů,
které umožní získat potřebné finance. Bylo
také dohodnuto, že výstupy ze stáží budou
účastníkům zaznamenány do tzv. Europassu,
což je univerzální, i zaměstnavateli obecně
uznávaný doklad o absolvované stáži. Tímto
může student, budoucí uchazeč o zaměstná-
ní prokázat, na jaké mobilitě byl a co se tam
naučil a zdůraznit tak svoji zkušenost a kvali-
tu ve srovnání s jinými adepty.

Realizace
Zcela jistě nepředpokládáme, že nám najed-
nou napříč Evropou začnou cestovat stovky
studentů textilních škol, ale každý jeden, kte-
rý dostane odvahu to zkusit, se počítá. A ta-
ky to bude znamenat, že ta naše snaha zpra-
covat náplně stáží dopředu měla smysl. Za
každým výjezdem se bude skrývat obava,
očekávání a i nadšení, že zažiju něco nového.
Také jistou samostatnost v novém prostředí
bez domácího zázemí. Jako bonus vzniknou
nová přátelství a zážitky. 
Podporujme školy, studenty a učitele v tom,
aby dostali odvahu a zkusili se podívat za
hranice nejen svého domova a města ale i za
hranice České republiky.

Ing. Petra Dufková,
Textilní zkušební ústav, s.p., www.tzu.cz

Projekt EDTEX

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Brno – Již druhým rokem běží řešení mezinárodního projektu EDTEX – International strate-
gic partnership in textile education (2016-1-CZ01-KA 202-023832), který je zaměřen na
aktivní podporu mezinárodní spolupráce v textilním a oděvním oboru. V rámci tohoto pro-
jektu se na jednom místě scházejí čtyři textilní asociace zastupující textilní a oděvní firmy
z České republiky, Polska, Portugalska a Španělska a čtyři vzdělávací instituce (střední
školy a tréninková centra zajišťující vzdělávání v textilním a oděvním oboru).
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sf Zlín – Začátkem března se ve Zlíně konala akce Fashion Point,
která informuje širokou veřejnost o nejrůznějších tématech z ob-
lasti módy. Zároveň prezentuje práci návrhářů Ateliéru designu
oděvu a obuvi z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. 

Fashion Point, den plný módy, byl rozdělen na dva bloky. První blok
započal přednáškami, které se uskutečnily ve Zlínském klubu 204.
Třetí ročník projektu Fashion Point přivedl odborníky, jenž nastínili za-
jímavá témata jako je budování a fungování značek, zaměřili se také
na módní PR.
Jako první se slova ujali zástupci Footshop, kteří vyprávěli o budo-
vání značky. Na Footshop navázala Alexandra Monhartová, majitel-
ka značky Alexmonhart, s přednáškou na téma Co přesně zname-
ná budovat v Čechách módní značku a jak ji dostat do zahraničí.
Monhartová popsala svoji cestu k současnosti i v jakých prosto-
rách průběžně působila a poukázala na důležitost propojování se
s lidmi okolo sebe, i mimo náš obor, se kterými můžeme vytvořit
společný projekt. 
Po pauze se slova chopila slova opět značka Footshop, tentokrát
Peter Kováč na téma Buying. Peter uvedl, že značka nakupuje nej-
en podle „čísel“ prodejů, ale i znalosti svých zákazníků. Jako nákup-
čí má možnost ovlivnit své zákazníky, je třeba komunikovat s nimi,
potkávat se a být autentický. Řekl, jak jsou důležité obchodní vztahy,
kterým často pomůže i příchod na jednání s danou firmou v jejich
produktu.
Na Fashion Pointu nechyběla Eliška Kyselková s přednáškou o Módní
fotografii. Prozradila, jak začínala, že ji inspiruje lidské tělo, možnosti
jeho pohybu. Uvedla také, co obnáší příprava nákladného projektu
od začátku až do konce. Blok plný poutavých informací uzavřel módní
návrhář, ještě student, Jan Černý, jež se podělil o své zkušenosti
a povídal o systému módy. V životě Černého hrála významnou roli ná-
hoda a štěstí. Je to tvůrce, kterého pro tvorbu jeho kolekcí značně
ovlivňuje konkrétní prostředí, v němž se má možnost i krátkodobě
nacházet. Jana Černého hodně naučil Jakub Polanka a svoji energií
jej ovlivňuje Londýn. 
Mezi návštěvníky přednášek byli ve velké míře zastoupeni studenti Ate-
liéru designu oděvu a obuvi, ale také jejich přátelé, známí a fanoušci
módního průmyslu.
V podvečerních hodinách bylo možné shlédnout módní prezentaci stu-
dentů Ateliéru designu oděvu a obuvi v Kulturním institutu Alternativa.
Módní prezentace se neodehrála ve formě přehlídky, ale jako statická
prezentace v několika místnostech s různými příběhy a scénami. Svou

tvorbu zde představili Adéla Malendová, Katarína Mydliarová nebo
Paulína Ružovičová – ta má za sebou kolekci na téma Voda, která pou-
kazovala na celosvětové šetření vodou. Za použití litru vody a tří barev,
které znázorňovaly lidské rasy, barvila látky. Její letošní kolekce je in-
spirován hlavolamy, které zapojuje přímo do oblečení.

inzerce

Fashion Point, Zlín

PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE
MLADÝCH TVŮRCŮ

Kolekce Natálie
Vencovské – Blossom
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Kolekce Paulíny Ružovičové – Conundrum Pohled mezi návštěvníky akce
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PRODEJ

Na základě výsledků za rok 2017 dosáhly
tržby v běžných cenách v textilním a oděvním
průmyslu (dále jen TOP) 55,3 mld. Kč. Z to-
ho 47,7 mld. Kč v textilním sektoru a 7,5
mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá
růstu tržeb v TOP o 2,8 % ve srovnání se
stejným obdobím předchozího roku. Na tom-
to se podílí textilní průmysl zvýšením tržeb
o 3,1 % a oděvní průmysl zvýšením tržeb
o 0,8 %.

ZAMĚSTNANOST

Zaměstnanost měřená průměrným počtem
zaměstnaných osob v organizacích s 20 a ví-

ce pracovníky, dosáhla na konci roku 2017
v TOP úrovně 33 500 zaměstnaných osob,
což představuje růst o 0,1 % oproti stejné-
mu období předchozího roku. Zaměstnanost
v textilním průmyslu zaznamenala nárůst na
22 400 zaměstnaných osob, to je o 0,4 %
oproti stejnému období předchozího roku.
Oděvní průmysl naopak zaznamenal pokles
počtu zaměstnaných osob na 11 100, což
je o 0,5 % méně než ve stejném období
předchozího roku.

MZDOVÝ VÝVOJ

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla
na konci roku 2017 hodnoty 21 700 Kč, což
představuje nárůst o 7,7 % oproti stejnému

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2017

DLOUHODOBÝ TREND
RŮSTU POTVRZEN!

Dovoz a vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2017 a 2016 (mld. Kč)

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Praha – Výsledky textilního a oděvního
průmyslu v České republice za rok 2017
zpracovala Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu (ATOK) ČR. Svět
textilu & obuvi je má k dispozici. Z analý-
zy údajů vyplývá, že tuzemská textilní
a oděvní branže má za sebou další „růs-
tový“ rok. Již osmý v řadě. Na následují-
cích stránkách vám přinášíme základní
informace.

Tržby za rok 2017
oproti stejnému období 
předchozího roku, běžné ceny

Textil ▲ +3,1 %

Oděv ▲ +0,8 %

TOP ▲ +2,8 %

Zaměstnanost za rok 2017
oproti stejnému období 
předchozího roku

Textil ▲ +0,4 %

Oděv ▼ -0,5 %

TOP ▲ +0,1 %

Zahraniční obchod 
za rok 2017
oproti stejnému období 
předchozího roku

Vývoz

Textil ▲ +4,2 %
Oděv ▲ +17,2 %

Dovoz

Textil ▲ +1,7 %
Oděv ▲ +9,5 %

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Mzdový vývoj za rok 2017
oproti stejnému období 
předchozího roku

Textil ▲ +8,4 %

Oděv ▲ +5,5 %

TOP ▲ +7,7 %

Produktivita práce 
za rok 2017
oproti stejnému období 
předchozího roku, běžné ceny

Textil ▲ +2,7 %

Oděv ▲ +1,3 %

Foto Pixabay
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období předchozího roku. V textilním průmys-
lu mzda dosáhla 24 000 Kč a tato hodnota
je přibližně o 6 800 Kč vyšší než v oděvním
průmyslu.

PRODUKTIVITA
PRÁCE

Produktivita měřená objemem tržeb (v běž-
ných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla
na konci roku 2017 výrazně vyšší hodnoty
v textilním průmyslu (2,130 mil. Kč/pracov-
ník/rok) než v oděvním (680 000 Kč/pra-
covník/rok). V meziročním srovnání v textil-
ním sektoru tato produktivita stoupla
o 2,7 % oproti stejnému období předchozího
roku. V oděvním sektoru pak došlo k nárůstu
produktivity o 1,3 % v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku, avšak především
menší firmy s 20–49 zaměstnanci mají
s produktivitou problém. Naopak u výrobců
s 50 a více zaměstnanci se produktivita
oproti roku 2016 výrazně zvýšila, a to
o 7,6 %, přičemž tento nárůst byl vyšší než
nárůst tržeb v tomto segmentu (o 4,1 %).

ZAHRANIČNÍ
OBCHOD 

Vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2017
rostl oproti stejnému období roku 2016 vý-
znamně zvláště u oděvního zboží, a to
o 17,2 %, přičemž dynamika růstu vývozů
byla větší než u dovozů. V případě textilního
zboží nárůst vývozu představoval 4,2 %, ob-
jem dovozů pak vzrostl o 1,7 %. Za této situ-
ace si textilní průmysl nadále udržuje kladnou
bilanci zahraničního obchodu, i když celková
bilance textilního a oděvního průmyslu je bo-
hužel záporná.

CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním
průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci
v roce 2017 dosáhl slušných 55,3 mld. Kč
a potvrdil se tak dlouhodobý trend růstu to-
hoto odvětví, který započal v roce 2010.
V textilním průmyslu rovněž došlo k růstu
počtu zaměstnanců a také mezd. V oděv-
ním průmyslu pak došlo k mírnému snížení
počtu zaměstnanců, mzdy však rostly také.
Pozitivní je i růst produktivity práce, která
rostla, jak v textilním průmyslu, navzdory
navyšování počtu zaměstnanců a mezd, tak
i v průmyslu oděvním. Obecně je ale růst
produktivity práce nižší než růst tržeb. Jedi-
nou výjimkou z tohoto zjištění jsou oděvní fir-
my s 50 a více zaměstnanci. Tato skuteč-
nost naznačuje určité obtíže s vyrovnává-
ním se s výrazným růstem ceny práce, do-
provázeným zvýšenou pracovní fluktuací
a s ní související potřebou zapracovávat
stále nové pracovníky, kteří zpočátku nedo-
sahují požadovaných výkonů.
V zahraničním obchodu textilním a oděvním
zbožím, obdobně jako v předchozích letech,
převažují dovozy nad vývozy, a to díky výrazné-
mu dovozu oděvního zboží, které je dále patr-
ně redistribuováno z ČR do dalších evrop-
ských zemí. V případě textilního zboží dlouho-
době převažuje kladná obchodní bilance.

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

Průměrný počet zaměstnaných osob

Průměrná měsíční mzda (Kč)

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

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK
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Nejraději samozřejmě odpovídám na otázky,
které se týkají marketingu a podnikání. Proto
jsem vybrala pět takových, které dostávám
celkem často, ale které nevydají na samo-
statný článek. 

1 Dá se podnikat i bez
marketingového plánu?

Samozřejmě dá. Spousta lidí dokáže vybudovat
úspěšný byznys úplně bez plánu. Nebo ho mají
v hlavě. Důvod, proč plán doporučuji, je někde
jinde. Marketingový plán je totiž nástroj, který
vám může umožnit podnikat lépe. Ať už pod
tím slovem rozumíte vydělávat víc peněz, snížit
svůj marketingový rozpočet, nebo se méně na-
dřít. Mít své podnikání více pod kontrolou, ne-
bo z něj mít prostě lepší pocit. Marketingovým
plánem většinou začínám spolupráci s novým
klientem. Vyplnění několika jednoduchých kolo-
nek představuje jakousi inventuru. Zjistíme, co
je a co není na skladě. Kde jsou silné stránky
a kde mezery. Co je na čase opustit a kde na-
opak přidat. Změny se často začnou dít už jen
tím, že se tyhle věci napíšou na papír.

2 Je u každého podnikání možné
definovat ideálního zákazníka?

Ano. Opravdu. Úplně u každého. Všichni
drobní podnikatelé totiž mají poměrně malou
a úzce vymezenou skupinu zákazníků, která
má jasné a popsatelné společné znaky. Připa-

dá vám, že právě pro váš byznys tohle nepla-
tí? Pak jste si buď ještě nenašli skupinu, která
s vámi opravdu rezonuje, nebo odpověď není
v demografii. To, co mají vaši zákazníci spo-
lečného, nemusí být pohlaví, věk ani vzdělání.
Spíš jde o méně prvoplánové věci, jako jsou
potřeby a přání, zájmy nebo hodnotový sy-
stém. Zkuste se zamyslet nad klienty, se kte-
rými se vám pracovalo opravdu dobře. A na
ty, kde spolupráce naopak „nesedla“. Když po-
chopíte, pro jaké zákazníky chcete pracovat,
je pro vás mnohem snazší vytvořit jim produkt
nebo službu na míru. Napsat propagační
text, který je opravdu osloví. Nebo vy-
brat marketingové nástroje či kanály,
které vám umožní se s nimi spojit.

3 Musí všechny 
firmy růst?

V moderní manažerské literatuře se
cesta k úspěchu většinou popisuje
právě takhle. Začnete sami doma ne-
bo v garáži. Intenzivně pracujete,
abyste mohli růst. Nakupujete stroje,
budovy a zařízení, přijímáte nové za-
městnance. Namísto práce, kterou
vás původně bavilo dělat, nastavujete
procesy a učíte se řídit a delegovat. Určitě
i tohle je možnost, ale rozhodně ne jediná.
Hezky to ilustruje příběh o mexickém rybáři,
který najdete v knize Tima Ferrise Čtyřhodi-

nový pracovní týden. Podle mě je smyslem
podnikání opatřit vám dostatek peněz a času
na to, abyste mohli žít spokojený život. Něko-
mu tu spokojenost přináší pohled na rostou-
cí finanční ukazatele, zatímco jiný raději hra-
je na kytaru a kouká na moře. Obojí je úplně
v pořádku. Uvědomte si, co právě vy považu-
jete za důležité, a podle toho si nastavte
podnikání.

4 Lze se v podnikání obejít 
bez marketingu?

To hodně záleží na tom, jak si marketing de-
finujete. Já ho vnímám jako v podstatě
všechno, co firma dělá pro to, aby si získala
a udržela zákazníky. V téhle podobě už mar-
keting v podstatě splývá se samotným podni-
káním. Patří do něj vymýšlení nových produk-
tů, plánování obsahu i zametání chodníku
před krámem. Jiná otázka je, zda je možné
se v podnikání obejít bez reklamy čili bez pla-
cené propagace. To jde podle mé vlastní zku-
šenosti poměrně snadno. Jediné placené
nástroje, které já sama využívám, je zápis
v katalogu Navolnenoze.cz a občas nějaký
propagovaný příspěvek na Facebooku. Do-
statek zákazníků vám mohou přinést i postu-
py, které popisuji v e-knize Marketing bez re-
klamy. Nejčastěji obsahový nebo referenční
marketing.

5 Co když mě marketing 
vůbec nebaví?

Tohle je poměrně rozšířený fenomén. Výrob-
ci, kreativní profesionálové i poskytovatelé
služeb by byli nejraději, kdyby se mohli plně
věnovat jádru své živnosti a kdyby to ostatní,
čili propagaci, marketing a komunikaci se zá-
kazníky, někdo obstaral za ně. Změňte po-
stoj. Přestaňte se soustředit na to, jak je ten
marketing otravný. Místo toho se na něj
zkuste dívat jako na cestu, jak dosáhnout
svých cílů. A přitom zažít trochu zábavy a vni-
třního obohacení.

Marketingový poradce (14)

ČASTÉ OTÁZKY
A ODPOVĚDI

Magdalena
Čevelová

je marketingová
poradkyně a lek-
torka. Majitelům
malých firem, živ-
nostníkům a volno-
nožcům pomáhá
získat zákazníky,
uvádět na trh nové

produkty a služby, nastavovat ce-
ny, zvyšovat zisky a nacházet
v práci smysl a radost.

Praha – Kdysi na střední škole jsem byla o prázdninách na brigádě v turistických informa-
cích. A asi mi to zůstalo. Protože neustále odpovídám na otázky. Lidé, které jsem úspěš-
ně nasměrovala na poštu, do lékárny nebo do Pelhřimova, se počítají na stovky. V obcho-
dě si mě pravidelně pletou s obsluhou. Přičemž je úplně jedno, jestli vstoupím do parfu-
merie, do železářství nebo do supermarketu. I v restauraci si občas připadám jako ve fil-
mu Vrchní, prchni. (Jenom kasírovat si netroufám.)

Kresba Pixabay
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Prevence
Ať už prodáváte zboží nebo dodáváte služby
na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo ne-
bo smlouvy o spolupráci, je důležité s klien-
tem jasně dojednat platební podmínky.
Především malí živnostníci často nesjedná-
vají smlouvy v písemné podobě, ani nevyža-
dují žádné potvrzení o sjednání služby nebo
dokonce o dodání zboží. Takovým přístupem
sami vytvářejí předpoklady k tomu, že záka-
zník vystavenou fakturu neuhradí. Dohadům
nebo jiným problémům pomůže předejít
především jasně sepsaná písemná smlouva
nebo alespoň shrnutí platebních podmínek
v písemné objednávce. Úpravu platebních
podmínek můžou obsahovat také obchodní
podmínky, na které smlouva odkazuje.
Splatnost ceny nebo odměny můžete stano-
vit jak pevným datem, tak splněním určité
podmínky, např. dokončením rekonstrukce
domu. Pro klienta pak může být vhodné sjed-
nat možnost neuhradit fakturu, případně její
část, pokud by plnění vykazovalo vady. Splat-
nost ceny by ale neměla být ponechána vý-
lučně na uvážení dodavatele, který by ji
pouze uvedl ve vystavené faktuře bez závi-
slosti na svém plnění.
Je také vhodné důkladné prověření klientů
a obchodních partnerů, kdy v případě zjištění
jakýchkoli rizik vyžadujte přísnější podmínky
ohledně plateb a záruk.

Zálohové faktury
Vhodným řešením, jak předcházet špatné
platební morálce zákazníků, jsou zálohy. Sjed-
nání záloh by opět mělo být předmětem doho-
dy, a to v písemné smlouvě. Začátek prací ne-
bo dodávek tak může být závislý na uhrazení
zálohy. Je třeba upozornit, že i když zákazník
neza platí fakturu, musíte přesto státu odvést

daň z přidané hodnoty. I proto je vhodné nej-
prve obdržet zálohu, aby v případě špatné
platební morálky byly uhrazeny alespoň všech-
ny nezbytné výdaje spojené se zakázkou.

Vymáhání nezaplacené faktury
Pokud i přes dobře sepsanou smlouvu dojde
k tomu, že zákazník fakturu neuhradí, je po-
třeba situaci co nejdříve řešit. Může jít jen
o špatně zadaný příkaz k úhradě, na který by
klient bez vašeho upozornění nemusel ihned
přijít. Pokud má ale finanční problémy, otále-
ní s vymáháním by mohlo vést pouze k tomu,
že fakturu neproplatí a vy budete muset po-
hledávku odepsat. V každém případě je vhod-
né klienta co nejdříve upozornit, že fakturu
neuhradil. Pokud jde o prodlení s úhradou
o několik dní, bude zpravidla postačovat upo-
zornění telefonicky nebo e-mailem.
V případě, že ani přesto dlužnou částku ne-
uhradí, je vhodné ho vyzvat písemnou výzvou
a pohrozit vymáháním soudní cestou. I po-
kud by platební podmínky byly předmětem
dohody o mlčenlivosti, nebude sdělení těchto
údajů vašemu advokátovi nebo soudu možné
považovat za porušení dohody o mlčenlivosti.
Často taková upomínka bude mít větší psy-
chologický efekt a dlužník raději uhradí, než
aby riskoval hrozící soudní řízení a placení vý-
loh za vašeho advokáta.
Jestliže dlužník přes veškerou snahu a upo-
mínání dluh neuhradí, nezbude jiná možnost,
než se zaplacení dlužné částky domáhat ža-
lobou u soudu. Pro úplnost doplňujeme, že
písemná výzva k úhradě je předpokladem
pro to, aby vám soud přiznal náklady soudní-
ho řízení, pokud budete ve sporu úspěšní.
Teprve po úspěšném soudním sporu bude
možné pohledávku vymáhat v exekuci a při-
stoupit k prodeji majetku dlužníka.

V případě platebních problémů zákazníka je
důležité vedle aktivního vymáhání pohledávky
také pravidelně kontrolovat insolvenční rej-
střík. Pokud by byl zákazník v platební neschop-
nosti, zákon stanoví poměrně krátké lhůty pro
přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení.
Kdyby k přihlášení pohledávky nedošlo, nebylo
by možné pohledávky uspokojit a v některých
případech byste je už vymáhat nemohli.

Advokát radí

CO DĚLAT PŘI
NEZAPLACENÉ FAKTUŘE?

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. Od 400 Kč měsíčně
je Dostupnyadvokat.cz neustále
k dispozici svým klientům při řešení
právních problémů, sepsání smluv
a v dalších právních záležitostech.
Naše 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 – Častý problém živnostníků a drobných podnikatelů představují neuhrazené faktury.
Několik nezaplacených faktur, někdy však i jedna jediná, může znamenat ohrožení dalšího
fungování podnikání a vést k zadlužení či dokonce insolvenci. Jak předcházet neuhrazeným
fakturám a jak postupovat, pokud zákazník nezaplatí?

Foto Pixabay
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Praha – Španělský módní řetězec Mango expanduje na Blízkém východě.
Během loňského roku otevřel 24 nových prodejen v zemích jako Saúdská
Arábie, Izrael, Írán a Katar a během pololetí letošního roku plánuje otevřít
dalších 20 obchodů. 

Střední východ patří k důležitým trhům, v současné době tam má řetězec za-
stoupení ve 14 zemích a provozuje kolem 160 obchodů. Za rok 2016 získal na
tamním trhu tržby, které přispěly více než 7 % k celkovým tržbám. Pro tento
region vytváří designérský tým společnosti Mango speciální kolekce už více než
deset let.

Mango 

EXPANDUJE 
NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Mám prodejnu s oděvy v Praze. Zboží objednávám od svých dodavatelů, dvakrát
ročně se ale jedu podívat i na veletrh STYL a KABO do Brna, abych zjistil, co je
v našem oboru nového. Bylo tomu tak i letos v únoru. Protože v našem obchodě
nabízíme kromě dámských oděvů také dámské kabelky, musel jsem navštívit oba
veletrhy. A v tom je ten problém! Zatímco dříve byly STYL a KABO ve dvou pavi-
lonech blízko u sebe, a tak přechod mezi nimi nebyl žádný problém, nyní je STYL
v pavilonu P a KABO v pavilonu V. Musím říci, že to není opravdu nic příjemného,
v mrazu chodit takovou dálku. Organizátoři sice zavedli kyvadlovou dopravu ma-
lými autobusy, ale jejich interval byl příliš dlouhý. V létě to bude – vzhledem k po-
časí – asi jedno, ale přimlouval bych se, aby se v únoru příštího roku KABO opět
vrátilo do pavilonu F, který sousedí s „péčkem“. 

František H., Praha

Seznam inzerentů v tomto čísle:

ETKA (str. 4), WICO B.G.M. (str. 5), veletrh Elegance (str. 6), veletrh mtex+
(str. 7), Tamaris (str. 11), ELAS (str. 17), STOP is START s.r.o. (str. 23),
projekt EDTEX (str. 36), TZÚ (str. 37).
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