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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou letošní již třetí vy-
dání odborného časopisu Svět textilu
& obuvi. Jako vždy jsme se snažili připravit
pro vás zajímavé čtení o módě, výrobě
a prodeji textilu a obuvi. 
Začínáme tradičně s trendy zahraniční mó-
dy. Na stranách 8–13 se dočtete, jaké
jsou trendy dámské a pánské módy pro
podzim, na stranách 14–15 pak i podzimní
obuvi. Dále jsme připravili přehled dětské
módy a obuvi a také bytového textilu.
Na straně 28 se dočtete, že český textilní
maloobchod je na tom mimořádně dobře:
Již 32 měsíců po sobě tržby vždy v porovná-
ní se stejným měsícem předcházejícího roku
stoupají, nebo jsou aspoň na nule. Poslední
propad tržeb zažil tuzemský textilní maloob-
chod v srpnu 2015! O tom, že podobně dob-
ře je na tom v české republice i textilní
a oděvní výroba, jsme psali minule. Dnes se

na stranách 34–35 dozvíte, jaké jsou naše
největší textilní a oděvní firmy. Znalce asi ne-
překvapí, že většina těch největších jsou
z ranku producentů technických textilií. Eko-
nomika jede – a český textil s ní...
Dovolil bych si upozornit i na reportáž, kte-
rou jsme pořídili v německém městě Saská
Kamenice. Na tamním výstavišti se totiž kon-
cem května konal právě veletrh technických
textilií s názvem mtex+. Co na něm bylo tak
zajímavého? Představilo se na něm celkem
14 českých firem! A to není na tak relativně
malém veletrhu málo! Navíc se druhý den
veletrhu uskutečnilo německo-české fórum,
kde se představily německé i naše firmy.
Nás těší, že jsme se této akce mohli zúčast-
nit. I my jsme získali zajímavé kontakty.
Ničím nerušené čtení přeje

Michal Korol,
šéfredaktor
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Praha – Ve dnech 10.–15. května navští-
vili textilní a oděvní podnikatelé sdružení
v Asociaci textilního-oděvního-kožedělného
průmyslu (ATOK) Izrael. Návštěva se
uskutečnila na pozvání tamní Asociace
módního a textilního průmyslu, která je
součástí Asociace výrobců Izraele. V prů-
běhu své mise čeští zástupci navštívili fir-
my Nilit Ltd, Kornit Digital Ltd, Office Tex-
tile Ltd, Delta Ltd a v závěru svého poby-
tu podepsali dohodu o vzájemné spoluprá-
ci. Mgr. Jiří Česal, výkonný ředitel ATOK,
nám k tomu napsal: 

Jednou z priorit Asociace textilního-oděvní-
ho-kožedělného průmyslu (ATOK) je snaha
o vytváření mezinárodního prostředí příznivé-
ho pro obchodní a další aktivity českých tex-
tilních a oděvních firem. V rámci tohoto cíle
se ATOK mimo jiné zaměřil na navazování
partnerství s oborovými asociacemi v ze-
mích s výrazným potenciálem spolupráce.
Jednou z takových zemí je také Izrael. V roce

2017 ATOK pozval zástupce izraelské Asoci-
ace módního a textilního průmyslu do České
republiky. V rámci jejich návštěvy byly navá-
zány první vzájemné kontakty a domluveno
reciproční setkání v Izraeli.
Ve dnech 10.–15. května letošního roku tak
na pozvání izraelské strany navštívili textilní

a oděvní podnikatelé sdružení v ATOK tuto ze-
mi. Podnikatelské mise se zúčastnili předsta-
vitelé firem Mileta a.s., 2G –spol. s r.o. a Tex-
tilního zkušebního ústavu. V průběhu své mi-
se čeští zástupci navštívili několik izraelských
firem, reprezentujících různé zaměření výro-
by a obchodu. Šlo o výrobce nylonových vlá-
ken, společnost Nilit Ltd, firmu zabývající se
potiskem textilií Office Textile Ltd, výrobce
průmyslových digitálních tiskáren pro oděvní
a textilní průmysl společnost Kornit Digital
Ltd a velkoobchodníka oděvním zbožím spo-
lečnost Delta Ltd. Vyvrcholením celé návštěvy
byl podpis dohody o vzájemné spolupráci, ke
kterému došlo v sídle izraelské asociace. Za
českou stranu dohodu podepsal viceprezi-
dent ATOK Ing. Otakar Petráček a za izrael-
ské partnery předseda módní a textilní sekce
Asociace výrobců Izraele pan Ramzi Gabbay.
Podpisu dohody byl také přítomen český vel-
vyslanec v Izraeli Ing. Bc. Ivo Schwarz, ob-
chodní rada Bronislav Gál a ředitel izraelské
pobočky CzechTrade Ing. Jiří Rak.

Mezi prvními obchody, které se zde objevily,
jsou žádané módní brandy, jako jsou Adi-
das, Benetton, Bogner, Frankie Morello,
Geox, Hamleys, Karl Lagerfeld, Marina Mili-
tare, Nike, Palmers, Pepe Jeans, Trussardi
nebo Versace Jeans. Pro některé z nich bu-
de otevření pobočky v PTSO vstupem na če-
ský trh. Outletové centrum také přichází
s bohatou gastronomickou nabídkou, důka-
zem je například pobočka Coffee Fellows
nebo HMS/Autogrill, světový provozovatel
sítě restaurací pro cestovatele, který na če-

ský trh přináší nové koncepty v tomto seg-
mentu.
„Těší nás, že zákazníkům můžeme nabídnout
řadu předních mezinárodních i českých zna-
ček. PTSO bude přitahovat jak české zákazní-
ky, tak turisty. Věříme, že u nás poznají ten
pravý zážitek z nakupování, který přinese kom-
binace značek, výjimečná nabídka občerstvení,
nadstandardní služby a samozřejmě celoroč-
ně výhodné ceny. Vše doplní zajímavé interiéry
inspirované historickou Prahou,“ uvádí Lenka
Kholová, ředitelka Prague The Style Outlets.

V první fázi bude centrum disponovat téměř
20 000 m2 pronajímatelné plochy (GLA),
100 obchodními jednotkami a zákazníci se
mohou těšit na 2 400 parkovacích míst. Dru-
há fáze zvýší celkový prostor na 30 000 m2

GLA a 180 jednotek. Centrum zákazníkům
nabízí služby a vybavení, jako je bezplatné Wi-
Fi připojení, mobilní nabíjecí stanice, dětské
koutky, chill out zóny, terasu, restaurace, ka-
várny a veřejné dopravní spojení.
Nové outletové centrum leží nedaleko letiště
Václava Havla Praha. Výhodou lokality je také
to, že se nachází pouze 25 minut od centra
se spádovou oblastí čítající 4,6 milionu obyva-
tel a v dojezdové vzdálenosti 90 minut. Pra-
gue The Style Outlets je společným projektem
společností The Prague Outlet a Neinver.

Prague The Style Outlets 

NEJVĚTŠÍ SVÉHO DRUHU V ČR

ATOK

DOHODA S IZRAELSKÝMI PARTNERY 

Ing. Otakar Petráček a Ramzi Gabbay 
při podpisu dohody

Tuchoměřice – Prague The Style Outlets (PTSO), největší outletové centrum 
v České republice, otevřelo v Tuchoměřicích na Praze-západ své brány veřejnosti 
18. května. Projekt s celkovými investi cemi přes 70 milionů eur přinesl přes 
600 pracovních míst.
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New York – Společnost Adidas představila
na newyorském Fashion Weeku capsule
kolekci pret-a-porter, kterou vytvořila ve
spolupráci s amsterdamskou návrhářkou
Daniëlle Cathari. 

Dámská kolekce si pohrává s kontrasty a je
poctou autentičnosti značky adidas Originals.
Múzou se stala Kendall Jenner, americká mo-
delka a televizní celebrita, která se také stala
tváří kampaně. Kolekce adidas Originals by
Daniëlle Cathari interpretuje moderním a jedi-
nečným způsobem klasické originály adicolor
a adibreak. Základem se stala dekonstrukce
inspirovaná slavnou teplákovou soupravou
s legendárními třemi proužky. Pro designérku

bylo důležité vytvořit z vintage kousků něco
nového, v přehnaných proporcích a z inovativ-
ních materiálů. Vše kreativně pojednala ve
znamení protikladů. Topy odhalující bříško
a kalhotami se super dlouhými nohavicemi,
předimenzované objemné kalhoty a přiléhavé
topy nastavují nový standard pro streetwear.
Prémiová kolekce upoutá na první pohled ži-
vou barevností červené, modré, zelené a žlu-
té, které dál rozvíjejí kultovní paletu adicolor.
Ve spojení s neutrálními tóny, jako je lesní ze-
lená, popelavě růžová a křídová bílá vykazuje
zároveň jedinečný a odvážný plakativní výraz.
Kolekce je k dostání od 10. února v USA a ve
vlajkových obchodech Adidas v New Yorku,
Londýně, Paříži a Šanghaji.

Düsseldorf – Společnost C&A se stále více
zaměřuje na internetový obchod, letos
v březnu uvedla do provozu nový e-shop.
„Otevřením dalšího e-shopu jsme udělali vel-
ký krok k rozšíření našich online aktivit,“
sdělil Andreas Hammer, ředitel e-commer-
ce Europe. Z původních devíti zemí rozšířila
společnost C&A internetový obchod na cel-
kem dvacet zemí. 

Mezi jedenácti zeměmi, pro které byl e-shop
nově otevřen, je Chorvatsko, Portugalsko,
Rumunsko, Česká republika, Slovensko, Slo-
vinsko a Maďarsko, kde již C&A kamenné po-
bočky provozuje, a dále pak Dánsko, Finsko,
Řecko a Švédsko, kde společnost zastoupení
nemá. „Víme, že mnoho lidí z těchto zemí lito-
valo, že si nemohou objednat naši módu onli-
ne. Pro ně je uvedení nového e-shopu dobrou
zprávou,“ dodal Hammer. Nový evropský e-
shop je provozovaný v angličtině a je jednotný
pro zákazníky ze všech jedenácti zemí. Ceny
jsou uváděny v eurech bez ohledu na místní
měnu, nabídka je pro všechny stejná. Dosud
provozovala společnost C&A internetové ob-
chody v následujících devíti zemích v přísluš-
ném národním jazyce: Belgii, Německu, Fran-
cii, Itálii, Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Švý-
carsku a Španělsku. Pro zákazníky těchto ze-
mí se nic nemění, mohou nadále využívat
online nabídku ve svém vlastním jazyce.
Za obchodní rok 2017/18 (k 28. 2. 2018)
se tržby společnosti C&A Europa zvýšily o 4 %.
„Na silně konkurenčním trhu se nyní projevují

vlivy našich strategických rozhodnutí z minu-
losti a oproti trendu v módní branži přispívají
k velmi zdravé ziskovosti,“ vysvětlil Alain Capar-
ros, ředitel společnosti C&A Europe. K růstu
přispěly země střední a jihovýchodní Evropy,
ale i Portugalsko a Nizozemsko. V Německu,
největším evropském trhu, vykázala společ-
nost C&A nárůst o 3,3 %. Dobré tržby se také
odrážejí v rostoucím podílu na trhu. Do konce
obchodního roku 2017/18 se C&A chystá
rozsáhle modernizovat 45 módních domů ze
svých celkem cca 1 500 evropských filiálek,
v příštím roce počítá s renovací 134 poboček.
Že tato koncepce funguje, dokazuje skuteč-
nost, že modernizované pobočky dosahují
v průměru o 10 % tržeb víc. Také vývoj inter-

netového obchodu vykázal výrazný růst. Za ob-
chodní rok 2017/18 zaznamenala společ-
nost C&A Europe nárůst internetového prode-
je o 14 %. Zvlášť výrazný byl růst ve Španělsku
(+35 %), Belgii (+28 %) a Francii (+18 %).
"Abychom zvýšili návštěvnost v našich obcho-
dech, budeme navrhovat ještě atraktivnější ko-
lekce a zlepšíme ceny u určitých kategorií pro-
duktů. Rozšiřujeme také náš sortiment. Ve vy-
braných prodejnách testujeme produkty „ho-
me“ pro vybavení interiéru jako je například
povlečení, polštáře a bytové doplňky,“ dodal
Caparros. C&A provozuje v současné době
cca 1 500 poboček v 18 evropských zemích.
Kromě Evropy je také zastoupena v Brazílii,
Mexiku a Číně.

C&A 

ZVÝŠENÍ TRŽEB A NOVÝ E-SHOP

Adidas Originals

SPOLUPRÁCE S DANIËLLE
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Kroměříž sf – Historický sál Arcibiskup-
ského zámku Kroměříž hostil v sobotu 
19. května již po sedmnácté oblíbenou 
akci Top móda, kterou pořádá agentura
Fatima.

Slavnostní program Top módy 2018 začal
o půl páté a následně se opakoval od osmi
hodin večer. Jako první svoji kolekci FW/18
představila Sandra Švédová. Zmíněná kolek-
ce je autorčiným únikem od reality všedních
dnů. Lákala ji práce s novým, doposud neoz-
koušeným materiálem, kovovým vláknem,
které působí velmi křehce, je doplněno hed-
vábím, celá kolekce se evokuje jako velmi sil-
ná a dominantní, přestože jde o velmi křeh-
kou záležitost. 
Následovala ji rovněž velmi zdařilá kolekce
Michala Marka, Alternative Future, jejímž
nosným tématem je naše budoucnost a její
alternace. Podstatou naší budoucnosti jsou
naše myšlenky. 
Marie Zelená je česko-slovenská módní ná-
vrhářka a autorka projektu Návraty k hodno-
tám. V rámci zmíněného projektu úzce spo-
lupracuje se svojí dcerou Martinou. Kolekce
Marie Zelené se zaměřuje na připomenutí
důležitých lidských hodnot života – rodinu,
úctu člověka k člověku, duchovní život člově-
ka a také úctu k místům, kde jsme se naro-
dili a máme tam své kořeny. Kolekce, již byla
k vidění na Top módě 2018, je vytvořena
i pro Českou republiku, provedla poutavými
místy, a to prostřednictvím potisků fotografií
zajímavých míst, aplikovanými na šaty.
Jiřina Tauchmanová prezentovala svoji ko-
lekci Glamour. Zmíněná kolekce má půvab
ukrytý v něžnosti pastelových barev, půvab
zdůrazňující ženské tvary, půvabnou elegan-
ci v čistých liniích, podtrhujících splývavé
materiály a luxusní krajky, jakož i trendové

střihy. Jiřina je známá svojí láskou ke všem
barvám. 
Módní návrhář Petr Kalouda ani tentokrát
návštěvníky přehlídky neochudil o modely, na
nichž je patrná, pro něj typická, nadsázka. 
Luděk Hanák, módní návrhář a pořadatel ob-
líbené akce Top Styl, v Kroměříži ukázal svoji
kolekci Flow, kterou nedávno představil
v Mohelnici. Nutno dodat, že jeho kolekce je
opět velmi zdařilá.
Mezi modelkami byly například Michaela Ha-
báňová, Iva Uchytilová a další. Několik odvá-

žných klientek neziskové organizace Naděje
se také chopilo role modelek a sklidily obrov-
ský potlesk. 
V průběhu akce zazpívala koloraturní sopra-
nistka Eva Benešová, jejíž zpěv atmosféru
akce podtrhl. Celou akci moderoval Jan
Čenský. Ve stejné sestavě akce proběhla ta-
ké večer. 
Top móda 2018 byla zřejmě poslední akcí
svého druhu, protože Arcibiskupský zámek
Kroměříž čeká rekonstrukce, jejíž trvání se
odhaduje zhruba na čtyři roky. 

Praha – Značka Lascana rozšířila svůj
sortiment denního prádla o novou podpr-
senku, po jaké touží mnoho žen. Vědí to-
tiž, jak těžké je najít správnou podprsen-
ku, kterou by mohly nosit pod bílou halen-
ku nebo košili. Jedna se příliš rýsuje, dru-
há je nepohodlná, největším problémem je
ale barva, která prosvítá. Kvůli nedostat-
ku alternativ sáhnou ženy po podprsen-
kách v pleťových nebo bílých tónech, av-
šak i ty jsou často pod oblečením vidět. 

Výrobce prádla Lascana provedl v březnu
2018 na toto téma reprezentativní průzkum
ve spolupráci se společností Cogitaris. V an-
ketě, které se zúčastnilo 1 000 žen ve věku
od 20 do 69 let, bylo zjištěno, že více než po-
lovina žen, v kategorii do 29 let dokonce
70 % žen, postrádá alternativu k základním
barvám podprsenek. Podprsenky, které se
běžně nabízejí v béžových odstínech nude to-

tiž málokdy ladí s tónem pokožky. V rámci
průzkumu odhalila firma Lascana dobře skrý-
vané tajemství, o kterém 87 % žen nevědělo,
totiž že existují určité červené a růžové tóny,
které pod bílým topem nebo halenkou nepro-
svítají. Alternativou k pleťovým a bílým podpr-
senkám je novinka – podprsenka Invisible Pink
Spacer ve svůdném odstínu Berry. Důvodem
je to, že tento barevný tón se podobá červe-
ným tónům pokožky a tím působí neviditelně.
Díky speciálnímu zpracování nabízí podprsen-
ka komfort při nošení a perfektní podporu po-
prsí. Je mimořádně prodyšná a tím ideální
pro léto, protože optimálně transportuje tě-
lesnou vlhkost. Stojí 29,99 EUR. 
Multibrandový koncept Lascana – It’s a wom-
na’s world založený v roce 2006, se prezen-
tuje na německém a mezinárodním trhu
s prádlem a plavkami 25 pobočkami, devíti
vlastními internetovými obchody, více než
900 shop-in-shopy a velkoobchody. 

Top móda 

V KROMĚŘÍŽI NAPOSLEDY?

Invisible Pink Spacer

NEVIDITELNÁ PODPRSENKA

Foto Věra Maráková

Foto Lascana
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Praha – Zásilková módní společnost Bon-
prix neustále rozšiřuje svou nabídku módy
a interiérových doplňků z udržitelných ma-
teriálů. Téměř každý druhý textilní výro-
bek splňuje kritéria udržitelného produk-
tu. Příslušné zboží je v internetovém ob-
chodě označeno štítkem „sustainable pro-
duct“, který byl nyní zaveden i v dalších
čtrnácti zemích. Nejvíc udržitelných výrob-
ků je označeno etiketou „bonprix Cotton
made in Africa“. 

Módní prodejce je již dnes největším partne-
rem iniciativy, která se zaměřuje na ekologic-
ky šetrné pěstování bavlny a zlepšení pracov-
ních a životních podmínek drobných afrických
zemědělců. Podíl bavlny z Afriky překročil pů-
vodní odhad celkové poptávky po bavlně v ro-
ce 2017 o 76 %. To odpovídá přibližně 47
mil. oděvních výrobků a cca 14 500 tun bavl-
ny. Ve srovnání s celosvětovým průměrem se

při pěstování této bavlny ušetří víc než 2 100
litrů vody na kilogram bavlny, protože se využí-
vá pouze dešťová voda. V loňském roce tak
společnost Bonprix dokázala na bavlně z Afri-

ky ušetřit přibližně 30,5 mld. litrů vody, což
odpovídá roční spotřebě velkoměsta s přibliž-
ně 680 000 obyvateli. Bonprix letos plánuje
zvýšit podíl africké bavlny na téměř 90 % a do
roku 2020 na 100 %. V rámci kampaně udr-
žitelných produktů informuje na svých webo-
vých stránkách o procesu pěstování bavlny
formou videa. 
Společnost Bonprix je součástí skupiny Otto se
sídlem v Hamburku. Registruje víc než 35 mil.
zákazníků a zákaznic v 30 zemích světa. Podle
předběžných propočtů utržila za obchodní rok
2017/18 (k 28. 2.) kolem 1, 56 mld. EUR
a patří tak k nejsilnějším firmám skupiny. Hlav-
ní část tržeb (přes 80 %) plyne z internetové-
ho obchodu. Pod vlastními značkami bpc, bpc
selection, Bodyflirt, Rainbow a John Baner
prodává Bonprix výlučně vlastní módu s vynika-
jícím poměrem ceny a kvality. Sortiment za-
hrnuje dámskou, pánskou a dětskou módu,
doplňky, bytový textil a interiérové doplňky.

Při průzkumu v luxusním průmyslu se zpráva
zaměřila na padělání oděvů, textilií, obuvi,
kosmetiky, kabelek a hodinek a soustředila
se zejména na trhy s vysokou kupní silou ja-

ko je Francie, Německo, Hongkong, Čína,
Itálie, Japonsko, Singapur, Spojené arabské
emiráty, Velká Británie a USA. „Nárůst svě-
tového obchodu a technologií pozitivně ovliv-

nil mnoho trhů po celém světě, ale má také
značně negativní účinky. Společnosti vydávají
mnoho peněz, času a zdrojů na ochranu
svých značek a duševního vlastnictví. Přes
všechna tato opatření ale trh s padělky
vzkvétá,“ stojí ve zprávě. Padělání výrobků
nejen poškozuje společnost a pověst firem,
ale má negativní dopady na životní prostředí.
Celá zpráva je přístupná na ResearchAnd-
Market.com.

inzerce

Děčín – Ve dnech 16. a 17. května se na
zámku v Děčíně uskutečnil 47. ročník nej-
starší a nejvýznamnější floristické soutěže
v České republice, Mistrovství floristů ČR
– Děčínská kotva 2018. Byl součástí
městských slavností v Děčíně. 

U zrodu Děčínské kotvy stáli pedagogové
Střední školy zahradnické a zemědělské Anto-
nína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda Ing.
Antonín Kubíček a jeho manželka Ing. Dag-
mar Kubíčková, kteří se aktivně věnovali orga-

nizaci soutěže po dobu třiceti let. Děčínská
kotva započala svoji tradici v květnu 1971
a od roku 1996 se tato soutěž oficiálně stala
mistrovstvím ČR ve floristice.
Hlavním pořadatelem je Střední škola zahrad-
nická a zemědělská škola A. E. Komerse Dě-
čín-Libverda, příspěvková organizace. Vyhla-
šovatelem a spoluorganizátorem soutěže je
Svaz květinářů a floristů ČR, díky kterému je
mistrovství základní platformou k výběru re-
prezentantů na mezinárodní floristickou sou-
těž profesionálů Europa Cup a evropský floris-

tický šampionát juniorů Eurofleurs.
Hlavní téma letošní soutěže Jedno století při-
pomnělo 100. výročí vzniku Československé
republiky. Soutěž proběhla v juniorské a seni-
orské kategorii. Všechny soutěžní úkoly jsou
propojeny hlavním tématem soutěže a odka-
zují na období, osobnosti nebo klíčové oka-
mžiky posledních sta let naší historie.
Nás zaujalo, že úkolem soutěžících v obou ka-
tegoriích v první disciplíně pod názvem Kabel-
ka paní radové bylo vytvoření nositelné květi-
nové kabelky ve stylu první republiky. 

Bonprix 

STÁLE VÍC UDRŽITELNÝCH PRODUKTŮ

Online prodej padělků 

VELKÉ ZTRÁTY LUXUSNÍCH ZNAČEK

Děčínská kotva

MISTROVSTVÍ FLORISTŮ ČR

Praha – Zpráva Global Trademark Counterfeiting Report 2018, zveřejněná společností
Research and Markets v polovině května, upozornila na rostoucí problém s padělky v lu-
xusním sektoru. Zfalšované kopie způsobily branži s luxusním zbožím za rok 2017 ztrá-
tu ve výši 82,84 mld. EUR, samotný internetový prodej padělků činil 25,61 mld. EUR
(31 % celkových ztrát).
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Podzimní kolekce se vyznačují novými silueta-
mi, promyšlenou hrou s barvami a kontrasty,
které jsou základem moderního looku. V ba-
revnosti jsou zastoupeny černá, modrá a klid-
né tlumené tóny šedé a béžové až po hnědou.
Do hry se přidávají další barvy v široké škále
červených tónů od růžové, oranžové, červené
po vínovou, pastelové tóny, nechybějí ani oblí-
bené metalické odstíny. Vedle barev se uplat-
ní tisky a výšivky, efekty oprání a povrchové
úpravy. Mezi důležité detaily patří očka, nýty,
perličky, pajetky, našité stužky, tunýlkové prů-
vleky, řasení a volány, které navozují femininní
a zároveň ležérní nádech. Co se týká materi-
álů, hodně se uplatní bavlna, flanel, vlna,
funkční techno kvality, usně, plyše a samety.
Grafické směsice vzorů z proužků a puntíků
nebo millefleurs a pestré florální dezény vná-
šejí do módy hravý nádech.
Ke klíčovému podzimnímu looku patří krátké
hranaté kabátky ke kalhotám s vysokým pa-
sem a širokými nohavicemi, mikina s kapucí
s florálními tisky. K moderní glenčekové sukni
převrstvené tylem je partnerem kabátek z imi-
tace usně s dekorativními nýty a hravými flo-
rálními výšivkami nebo svetr s kapucí a minivo-
lánky na rukávech. Nepostradatelné jsou pu-
lovry s dlouhým rukávem s atletickými prouž-
ky, které se budou nosit ke glenčekovým
kalhotám. Denim zůstává stále důležitou sou-
částí kolekcí. Klasické džínové bundy oživují flo-
rální výšivky nebo zvířecí motivy z pajetek. Do-
plňují se kalhoty skinny, girlfriend nebo stra-
ight s rovnými nohavicemi. 
I když jsou v kolekcích zastoupeny minisukně
a minišaty, pro podzim jsou nepostradatel-
né sukně v délce midi. Mohou být plisova-
né, s efektem degradé nebo jako úzké
modely z žebrového úpletu, kombinují
se nejlépe tón v tónu s objemnými

hrubě pletenými pulovry. Kalhoty oži-
vují detaily jako jsou malé volánky,

rýšky, boční proužky. Halenky pa-
tří i nadále ke klíčovým kou-

skům moderního outfitu.
Upoutají novými detaily jako
jsou objemné, zvonové ne-
bo nabírané rukávy, rýšky
a volánky, vázačky, výraz-
né tisky. 
Nesporným hitem sezony
jsou pleteniny, v trendu je
vzhled ručního pletení.
Svetry a mikiny s kapucí

ozvláštňují detaily jako sa-
metové stužky, pajetky nebo

volánky. Pulovry mohou mít asy-
metrické tvary, nové střihy zdůraz-

ňují ramena. Ponča se interpretují
v různých variantách, např. s an-

dskými motivy. Módní jsou i pře-
hozy, ležérně naaranžované

přes ramena.

Trendy dámské módy pro podzim 2018

SMĚSICE BAREV
A MATERIÁLŮ, NÁVRAT KÁR

js Praha – Módu i nadále určují výrazné kontrasty a neobvyk-
lé kombinace, stále víc se stírají hranice mezi styly. Některé
vlivy jsou spíš nostalgické nebo romantické, jiné zas futuris-
tické nebo rebelské. Stále přetrvávající look athleisure se
interpretuje pohodlnými tréninkovými kalhotami a lampasy,
které se objevují nejen na kalhotách, ale i rukávech. Spor-
tovní vzhled zjemňují femininní detaily jako krajky a efekty
transparence. Městské styly míchají klasické prvky s mo-

derním, téměř architektonickým výrazem a velkorysým
objemem. Femininní výraz podtrhují tradiční tkaniny

a vzory, které vyniknou na jednoduchých klasic-
kých střizích. Na módní scénu se vracejí 

glenčeky, britská kára a tartany.

Comma

Luisa
Cerano
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Comma

GO WEST

Etno atmosféra s ultra moderní
městskou estetikou určuje styl to-

hoto námětu, odvozeného z folklor-
ního looku a bohémského stylu 70.
let. Vzniká optimistický mix kovboj-

ských a rockových prvků. Základem
barevnosti je tmavá modrá a olivo-
vá, zjemněná nugátovými a terako-
tovými tóny, neobvyklé akcenty na-
vozují slézová, karí, dýňová oranžo-
vá a pink. Určující jsou jasné barvy
a směsice grafických minimalistic-
kých motivů, černobílých proužků,
kašmírských a květinových vzorů

s asijským nádechem.

Eterna

BRIT CHIC

Mezi určující trendy pro podzim pa-
tří klasické kárované tkaniny, glenče-
ky a kohoutí stopa v britském stylu,
který se nově interpretuje ve stylo-
vém mixu heritage a streetstylu se
signálními barvami nebo květinovými
tisky. Drobná i velká kára se objevují
jak na formálním, tak casual obleče-
ní, na šatech, blejzrech, pláštích,
sukních a kalhotách, v neutrálních
nebo naopak výrazných barevných
kombinacích. Nádech anglického
venkova navozují hrubě pletené le-
žérní svetry s dekorativními barevný-
mi a strukturními dezény.

Marc Cain

Gil Bret

Alberto

Sacai

Oui Riani

Lacoste

9

Cinque

Oui Set
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Caractere Marc Cain

Luisa 
Cerano

Marc Cain

Foto © Fashion Week Paris / archiv firem

POWERFUL
WOMAN 

Námět viditelně zdůrazňuje
ženskost, přesto jsou pří-
tomné i maskulinní prvky.
Pestré barvy, lesklý po-
vrch a excentrické deta-
ily působí jako svěží vá-
nek. Barevnost určují
černá a bílá, doplně-
né červenou nebo rů-
žovou jako akcen-
tem. Charakteristic-
ké jsou kalhotové
komplety s barev-
nými výpustky, jed-
nobarevné halen-
ky sladěné tón
v tónu s široký-
mi kalhotami
palazzo, nebo
elegantní an-
sámbl šatů
v délce midi
se stejně dlou-
hým pláštěm
Dokonalý puris-
tický look zjem-
ňují filigránské
volánky a krajky.

10

Sportalm

AUTUMN
PASTEL

Námět s čistými lini-
emi a jemně stro-
hým výrazem odrá-
ží nový způsob tva-
rového řešení in-
spirovaný
severským luxu-
sem, streetwe-
arem a heritage.
Žádoucí napětí
navozují chladné
pastely jako vo-
dová, zázvoro-
vá, světlá mod-
rá, mátová a li-
la ve spojení
s teplými tóny
broskvové
a okrové. Zákla-

dem je antracito-
vá a zamlžená gré-

žová. Pro ušlechtilý
vzhled jsou nepostra-
datelné hodnotné
materiály jako hedvá-
bí, kašmír nebo vlna.
Velmi jemně a nadý-
chaně působí plete-
né modely z mohé-
rové vlny.

Caractere

Alberto

Sportalm Rahul Mishra

Luisa Cerano
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js Praha – Pánské kolekce odrážejí globální vlivy, mísí ležérní s formálním a dál rozvíjejí mó-
du, která je pohodlná, funkční a přesto vhodná do kanceláře. Jednoduchost a sportovnost
jsou klíčovými hesly sezony. Formální, krejčovsky vypracované oblečení se spojuje se sports-
wearem, který vnáší do pánské konfekce svěží impulzy. Look je čistý a redukovaný, oživený
zajímavými detaily a promyšlenými střihy. Vznikají tak hybridní modely, které lze nosit pro
běžný den ve městě. Ve vzorování se prosazují glenčeky, kára a tartany v multikolorním pro-
vedení. Teplé barevné tóny a podzimní nuance propůjčují kolekcím maskulinní výraz.

V barevnosti se vedle šedé, zelené a námoř-
nické modré objevuje karamelová, velbloudí
hnědá a čokoládová, jako akcent vínová nebo
žlutá. Co se týká materiálů, převažují vlněné
kvality a jejich směsi, vrací se kord. Lesklé
materiály opticky kontrastují s tvídy a opraný-

mi kvalitami. Kára se objevují ve všech mo-
žných variantách, od jemných a zastře-

ných až po výrazné tartany. Tónově
sladěná kára a křídové proužky se

představují v různých barevných
provedeních. 

Silueta zůstává štíhlá. Trend u ob-
leků směřuje k měkkým, nekonstru-

ovaným tvarům stejně jako u sak.
Převažují modely na dva knoflíky
s měkce vypracovanou ramenní par-
tií. Velmi módní jsou vesty, nosí se
přes košile nebo pulovry. Košile s gra-
fickými motivy a digitálními tisky půso-
bí dynamicky. U pletenin vítězí roláky
z jemné merinové vlny, které jsou al-
ternativou ke košilím. Pulovry s ku-

latým průkrčníkem s copánkovými vzory mají
barevně sladěné vsazené límce a manžety.
Džíny jsou v kolekcích zastoupeny v šedé,
modré a černé, s decentním obnošeným
efektem. Nechybějí však ani fantazijní deni-
my s drobnými káry a rybí kostrou nebo vin-
tage denim s decentními efekty destroyed. 

Svrchní oblečení se soustřeďuje na
funkčnost, lehkost, měkkost, voděodolnost
a prodyšnost. Nové modely z techno materi-
álů ve vlněném vzhledu jsou mimořádné leh-
ké a vysoce funkční. Kabátky vybavené multi-
funkčními vnitřními kapsami na brýle, časopi-
sy nebo cestovní doklady ocení cestující by-
znysmeni. Stále módní jsou motorkářské
bundy, často se kombinují s mikinami. Ka-
bátky zhotovené z kombinace materiálů jako
je např. nylon s usní zaujmou různým proší-
váním a asymetrickými uzávěry. Atraktivním
kouskem je oboustranná parka s kapucí
s vnější stranou z prošívané usně nappy
a vnitřní stranou z nylonu s kamuflážovým
potiskem. 

Marvelis

Trendy pánské módy pro podzim 2018

SPOJENÍ FORMÁLNÍHO
A SPORTOVNÍHO

Alberto

12



13

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

květen – červen 2018

CASUAL CHIC

Námět podtrhuje moderní sportovní, maskulinní a autentický
výraz. Základem jsou zajímavé vazební struktury, žakáry, kára

a nekonvenční kombinace barev, spojené s barevnými tisky.
Přidávají se lehké tvily, barevné flanely a kordy, které se vracejí
a navozují ležérní nádech. Vedle lehkosti hraje důležitou roli ob-
jem, podtrhující sportovní výraz. Hitem jsou kalhoty z vlněného
žerzeje se strečovým páskem a bočními lampasy a prošívaný
kabátek z kombinace nylonu a plachtoviny. Nepostradatelné

jsou pleteniny, módní jsou vícebarevné pulovry degradé a miki-
ny s kapucí s různými nápisy.

Baldessarini Alberto

Red Atelier Torino

Foto archiv firem

Roy Robson

SMART BUSINESS

Ke klíčovým lookům patří oblek typu broken suit (sako a kalhoty jsou
zhotoveny z odlišných materiálů) doplněný rolákem. Kordová saka nebo
saka s decentním vzorem kohoutí stopy doplňují flanelové kalhoty
a sportovní flanelová vesta. Úzce střižené obleky, projmuté košile
a perfektně padnoucí kalhoty s vysokým podílem elastanu nabízejí op-
timální pohodlí a volnost pohybu, což ocení zejména byznysmeni na
cestách. Dezény na košilích jsou spíš minimalistické, barevnost tlu-
mená, sladěná s konfekcí. U plášťů se kombinují redukované stři-
hy se zajímavými detaily a luxusními materiály.

Agnes B.

Eduard Dressler

Brax

Baumler
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Dámská a pánská obuv pro podzim 2018

RETRO NÁMĚTY
A VÝRAZNÉ BARVY

DÁMSKÁ OBUV
Pro podzimní módu zůstává důležitý sportovní look, který zahrnuje kalhoty s lampasy, voluminózní prošívané kabátky, mikiny s ka-
pucí a funkční oblečení do deště ve výrazných barvách. K tomuto looku se uplatní obuv na silné a masivní profilované, avšak záro-
veň lehké podešvi. U sneakerů se často kombinují usně s high tech materiály nebo technickými úplety na svršku. Trend v mladé
módě se ubírá od sendvičových podešví s výraznými proužkovými dezény k miskovým podešvím. V kolekcích se opět objevuje wes-
ternová obuv, která má uměřená kopyta a decentně sešikmený podpatek. Kotníčkové modely z vysoce elastických materiálů (tzv.
sock boots) v celé škále barev se přizpůsobí noze jako ponožky. Mohou se interpretovat jak ve femininně elegantním vzhledu, tak
sportovně. Glamour vzhled podtrhují třpytivá lurexová, širší saténová nebo sametová šněrovadla, lesk, štras, detaily kožešin nebo
jejich imitací, samety, brokáty a florální výšivky s téměř barokním nádechem. Vyniknou na nazouvácích a kotníčkové obuvi.

js Praha – Hra s novými tvary a délkami, jak u kalhot, tak i sukní, přitahuje pozornost na
nohy a tím i na obuv. V podzimních kolekcích jsou zastoupeny sneakery, šněrovací polobotky
typu brogue, loafery až po kotníkové modely. V dámské módě jsou v trendu výrazné a profi-
lované podešve, nýty, dekorativní kameny, štras, přezky, technické úplety a pletené svršky.
Pánské minimalistické sneakery, šněrovací a přezková obuv ladí k byznys stylu. V podzimní
barevnosti se podle Modeurop prosadí unisexový tón olivové, hned za ním ultramarín, kou-
řová a muškátová. Stále aktuální je černá, hnědá, šedá, ale i bílá a tmavá modrá.

Osvědčené modely obuvi se inovují třpytivými
efekty, lakovými usněmi, sametem, high tech
a funkčními materiály, dekorativními i řemesl-
nými detaily. Důraz se klade na zpracování
a detaily, které umocňují individuální výraz
a přitahují pozornost. Zákazníci jsou díky digi-
tálním médiím informováni o trendech a oče-
kávají něco zvláštního a jedinečného, nechtějí
kopie kopií. Obuvnické značky se v tomto smě-
ru snaží vyhovět různým nárokům svých záka-
zníků, ať už jde o dekorativní detaily, zajímavý
vzhled usní a barvy, výrazné barvy a masivní
podešve. Zvlášť markantní je to v nabídce sne-

akerů, kromě běžných typů se v kolekcích ob-
jevují zajímavé hybridní interpretace jako jsou
např. inovativní modely se strečovým svrškem
a objemnými nebo světlými miskovými pode-
švemi. Siluety podzimní obuvi mohou být štíh-
lé, ale i voluminózní. Co se týká materiálů,
uplatní se jemné i drsnější usně, vegetabilní
usně, povrstvené kvality, rozmanité kombinace
materiálů a velmi módní kožešinové prvky. Ma-
teriály a barvy se neobvykle a hravě kombinují.
Bílá působí nově a využívá se často v kombina-
ci s expresivními barvami a nápisy nebo logy
značek na podešvích, šněrovadlech a jazyku.

El Naturalista

14

Calzaturificio 
Niki Marc Cain

SNEAKERY

Přitahují pozornost podešvemi, které mohou být objemné ja-
ko platformy, robustní nebo profilované. Zaujmou nejen svou
výškou, ale i zářivými barvami, kontrastními proužkovými, kli-
katými nebo šachovnicovými vzory. Nádech glamouru navozu-
jí třpytivé dekorativní kamínky. Sneakery v neobvyklých barev-
ných kombinacích na robustní podešvi patří k must-have, ho-
dí se k džínovému oblečení nebo vrstvenému vzhledu.

Meline
Gabor Caprice

KOTNÍČKOVÁ OBUV

Kotníčková obuv se představuje v různých variantách, od
modelů s výškou těsně ke kotníkům se špičatým kopytem
a podpatkem přes sportovní pruženkovou obuv až po modely
se špičkami karé ve stylu 60. let. Typické jsou špalíkové pod-
patky potažené stejnou usní jako je na svršku. Femininně pů-
sobí kotníčkové modely ze sametu, které zdobí výšivky nebo
barokní vzory.

King Tartufoli
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PÁNSKÁ OBUV
Také v pánské módě je v trendu sportovní, měkčí a poněkud širší silueta. Kombinují se klasická kára, kord a samet na jedné
straně a voluminózní retro sportovní bundy a parky, joggingové kalhoty, dřevorubecké košile a trička s logy na straně druhé.
Tento vzhled doplňují hybridní městské sneakery, derbovní a pouštní obuv, zatímco minimalistické sneakery, loafery, šněrovací
a přezková obuv z hladké usně s vintage úpravou je vhodná k byznys stylu. V pěstěnějším vzhledu se nabízí rozmanitá pruženko-
vá obuv a šněrovací obuv s vintage charakterem. Typické jsou výrazné rámy, silnější podešve a drobné rukodělné detaily jako
dekorativní švy a silnější usně s ručně provedenou povrchovou úpravou. V barevnosti převažují tlumenější tóny koňakové, olivo-
vé, hnědé a tmavé modré, nechybí ani šedá, černá, ale i bílá. Tvary kopyta mohou být klasické kulaté, módně zaoblené nebo
s lehce karé špičkou. 

Romit
Roy 

Robson

BUSINESS

Klasické oxfordy, obuv s dvojitou přezkou, rustikální polobotky
brogues s perforováním ve tvaru lyry a s decentním vintage
charakterem vyniknou k módním kalhotám se zkrácenou dél-
kou, zvlášť když se doplní barevnými ponožkami. V tlumených
podzimních barvách od námořnické modré a antracitové až
ke hnědým tónům je obuv sladěná s vrchním oblečením. Lu-
xusní teletiny a usně nappa podtrhují byznys look, důležité
jsou výrazné a přitom lehké podešve.

Floris van Bommel
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Voile BlancheEKN FootwearLuca Guerrini

CASUAL

Sportovní a casual vzhled má v pánské módě svou stálou po-
zici. Pohodlí se přitom vine jako červená nit všemi kolekcemi.
U obuvi to znamená lehkost, funkčnost a využití elastických
materiálů. Lehké sneakery, včetně kotníkových modelů, po-
kračují úspěšně i v zimní sezoně. Využívají se měkké velurové
usně, olejované a mazané nubuky, usně s efektem „pull up“,
silné voskované usně, textilní vsadky s módními káry, z tvídu
nebo plachtoviny.

Donna 
Soft

Dei 
Mille

Hoegl

Pas 
de RougeGabor

LODIČKY A LOAFERY

Pokud se objevují lodičky na štíhlém a špičatém kopytu, pak
většinou na vysokém špalíkovém nebo pohodlném kačenko-
vém podpatku. Lodičky i loafery zaujmou lakovými nebo velu-
rovými usněmi v módních podzimních tónech koňakové, víno-
vé a fialové. Rebelský nádech navozují nýty a výrazně profilo-
vané robustní podešve.

Gardenia

Caprice

DEKORATIVNÍ PRVKY

Velké přezky, překřížené řemínky, nápadné květinové vzory
a 3D aplikace přitahují pozornost. Podpatky se představují
v neobvyklých tvarech, mohou být i transparentní a vykazují
mnoho dekorativních detailů. Zdobí je opulentní třpytivé ka-
meny, perličky, nýty v rockerském vzhledu, saténová šněro-
vadla, kožešinové detaily a třpytivě lesklé metalické efekty.

Floris van Bommel
Meline

Gerry 
Weber

Moda 
di Fausto

Neosens & 
Rebekka Ruetz

Foto archiv firem
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Trendy dětské módy pro podzim a zimu 2018/19

KREATIVITA PODTRHUJE
INDIVIDUÁLNÍ STYL

Foque
Finale Cinema Apartment

TucTuc

STREET FASHION

Nový, téměř poetický streetwear přispívá k vyjádření
individuálního stylu. Mnoho kousků lze snadno kombi-

novat jako skládanku a vytvářet jak odvážné modely, tak
uvolněný vzhled. Hravé outfity sestávají ze směsice

sportswearu, městského stylu a aktivního sportovního
oblečení. Uplatní se kabátky a bundy z beránčí kožeši-
ny, kožešinové vesty se nosí přes objemnější mikiny
s tištěnými vzory nebo přes kárované košile. Vl-

něné svetry doplňují sametové kalhoty nebo
kalhoty s kamuflážovými vzory. Džíny a deni-

mové sukně zdobí lemy z eko kožešiny. Šort-
ky a sukně s vyšívanými motivy se nosí

s maxi tričky. Paleta barev je zářivá, za-
hrnuje červenou, fialovou, hořčicovou, ze-
lenou a modrou pro dívky a burgundskou,
petrolejovou, černou a zelenou pro chlap-

ce.

Zombie DashBoboli

Stále se prosazuje trend zmenšování módy
dospělých, který bortí hranice mezi genera-
cemi a stále víc se prosazuje na trhu, ovšem
za předpokladu, že tento trend zůstává hravý
a respektuje potřeby dětského světa. Barvy
a materiály se setkávají v harmonických kom-
binacích. Cool městský vzhled se mísí se
sportovním a casual stylem. V dívčí módě

převažuje ultra femininní paleta růžových
a pastelových tónů, kterou akcentují fluores-
cenční barvy. Hodně se uplatňují metalické
efekty, stále oblíbené lurexové detaily, třpytivé
pajetky, volány, mašličky a výšivky. Sportovně
laděné oblečení zahrnuje joggingové kalhoty,
bundy a kabátky z žerzeje nebo fleecu. V tren-
du vrstvení se uplatní pleteniny, vesty, bundy,

strukturně konstruované kabátky, bombery
v jásavých barvách od oranžové po inkousto-
vou modrou a vlněné kabátky. 
Důležitou roli hrají mikiny v nejrůznějších va-
riantách, mohou být bikolorní, s různými ná-
pisy a vzory, se záplatovými detaily a třpytivě
lesklými aplikacemi, nebo oživené reflexními
pásky. Samozřejmě nechybějí ani loga a ko-
miksové motivy. 
Jak v chlapecké, tak dívčí módě se předsta-
vuje college styl v moderní interpretaci, ve
které se mísí detaily streetwearu se špet-
kou grunge. Kolekce zahrnují džínové oble-
čení s roztřepenými kraji, předimenzované
melanžové fleece, unisex pleteniny, skláda-
né minisukně, barevné mikiny a kabátky
s nápisy inspirovanými studentskými kam-
pusy. U džínů směřuje trend ke klasickým
čistým opráním.

js Praha – Pro sezonu podzim a zima je v dětské módě klíčovým heslem kreativita. Půvab-
né tisky a svěží barevné kombinace se inspirují módou dospělých a směřují k individuální-
mu výrazu, který se v dětské módě interpretuje vždy s vtipem a hravostí. Vzniká tak look
v souladu s individuálním vkusem a vrstvením oděvů jako výraz absolutní svobody. Důležité
jsou hřejivé, měkké i vysoce funkční materiály. Eko usně se kombinují s úplety a navozují
praktický městský elegantní vzhled, který umožňuje volnost pohybu pro hraní a současně
splňuje nejnovější módní trendy. Módní jsou také tartany v neutrálních i výraznějších tó-
nech na kabátcích, sukních, kalhotách a pleteninách. Nepostradatelné jsou kabátky
a vesty z imitace kožešiny.
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Tartaleta Mr. Uky

FANTASY RETRO 

Avantgardní námět s dekorativními prvky
60. a 70. let. Naivní a nadčasové oděvy pů-
sobí elegantním dojmem s romantickým la-
děním. Námět zahrnuje retro stylové šaty
s jemně skládanými nebo širokými sukněmi,
šaty a halenky s kulatými límečky s výšivka-
mi nebo mašličkami a balonkovými rukávy.
Uplatní se i asymetrické a moderní střihy,
efekty zavinování, minisukně a zkrácené zvo-
nové kalhoty. Intarzie, aplikace, pajetky a vý-
šivky se objevují vedle drobných surrealistic-
kých detailů, florální tisky vyzařují vintage
ducha. Paleta barev zahrnuje žlutou, oran-
žovou, červenou a růžovou v kontrastu
k nebeské modré, modré, šedé, fialové, bílé
a černé. Paleta barev zvýrazňuje luxusní
materiály jako jsou eko kožešiny v kontrastu
s jemnými krajkami, organdy a tylem.

Andorine Mayoral

Barcarola La Stupenderia

PARTY TIME

Námět pro malé princezny a prince, který
vychází z luxusních materiálů jako jsou bro-
káty, metalické žakáry a rafinované dekora-

tivní prvky, které vytvářejí z outfitu téměř
klenot sám o sobě. Romantické šaty s kraj-
kami, s širokou tylovou spodničkou, roman-

tické pláště a peleríny s kapucí působí do-
jmem, jakoby byly vypůjčené z šatníku prin-

cezny. Sametové minisukně doplňují halenky
s káry vichy nebo trička se třpytivými efekty.
Šaty zdobí pajetkové nebo volánkové límce.

Přidávají se tartanové vzory na šatech
a sukních, které se kombinují s puntíkovými
dezény. Luxusní vzhled navozují kožešinové

detaily nebo kabátky z imitace kožešiny. Pro
chlapce jsou určeny obleky ve stylu dandy

s úzkými kalhotami, saka s nitkovým prouž-
kem se sladěnou klasickou košilí a vestou.

ROCK SPIRIT

Rebelský a romantický look, který se inspi-
ruje hudebními ikonami 20. století a vzdává
hold jejich schopnosti uvádět do módy nové

trendy. Rockový duch se interpretuje ve
vzhledu casual. Trička přitahují pozornost

slogany, denimy personalizovaným výrazem.
Vše vytváří eklektické směsice. Rockový

vzhled podtrhují kombinace černé a šedé
s výraznou červenou, růžovou nebo svítivě
modrou. Nepostradatelná jsou trička a mi-
kiny s nápisy, hesly nebo tištěnými rockový-
mi motivy, lesklé černé legíny, černé džíny
v čistém vzhledu nebo se třpytivými či ba-

revně zářivými aplikacemi. Dívčí rockový
vzhled zjemňují polotransparentní tylové

sukně nebo sukně z lesklých materiálů. Při-
dávají se nové bomberské bundy s inovativ-

ními kamuflážovými tisky.

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi
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js Praha – U dětské obuvi je důležité,
aby přitahovala pozornost módním vý-
razem a byla pohodlná na nošení.
V trendu jsou nápadné dekorativní
prvky jako nýty, pryžové aplikace, ko-
žešiny, ozdobné kamínky, široká zdr-
hovadla ze saténu nebo sametu. Der-
bovní pracovní a motorkářská obuv
s výrazně profilovanou podešví působí
jako miniatura z botníku dospělých. Ve
tmě svítící nebo blikající detaily zajišťují
větší bezpečnost v pošmourných zim-
ních dnech. K pohodlí přispívají hřejivé
beránčí kožešiny a flaušové podšívky.

Pro zimu jsou nepostradatelné funkční
materiály jako reflexní nylony, síťoviny,
neopren nebo ražené usně s tex mem-
bránou. Kombinují se jak různé materi-
ály, tak barvy. I když trend směřuje
k hladkým usním, objevují se velury
a maštěné usně. Fantazijní usně, me-
talické tisky a třpytivé efekty se využívají
jen decentně. Celkový výraz podtrhují
detaily z imitace kožešin jako jsou man-
žety a bambulky. 
Podzimní barevnost se odvíjí z tlumených
odstínů, vedle modrých a šedých udávají

tón hnědé tóny jako espresso, koňaková
a mandlová, jako akcent svítivé metalické
barvy. Zelené tóny se objevují jak v dívčí, tak
chlapecké obuvi. Univerzální barvou je bří-
zová a nové olivově hnědozelené tóny. Vedle
trendového kamuflážového vzhledu se před-
stavují také nápadné křiklavé barvy. U dívčí
obuvi se objevuje sytá burgundská, doplně-
ná svítivou lila. Nechybějí ani modely v kla-
sické černé. Oživují je metalické barvy jako
stříbrná, zlatá a bronzová. Objevují se i třpy-
tivé efekty, lesklé odstíny bronzové a zlaté,
tisky a zažehlené motivy. 
Sportovní holeňová obuv je opatřena mem-
bránou Sympatex a mimořádně lehkou
a funkční profilovanou PU podešví. Odolné
high tech materiály se strukturou a reflexní-
mi prvky zajišťují bezpečnost ve tmě. Ve
sportovně ležérním vzhledu se představují
skejtové a městské horolezecké boty z hlad-
ké usně, které ve variantách se šněrováním
nebo na uzávěr velcro působí velmi atraktiv-
ně. Polobotky se zdrhovadlem a vyšší šněro-
vací holeňová obuv jsou díky lehounkým po-
dešvím TPU/PU hitem v outdoorové obuvi.
Jako stylový prvek se uplatní písmeno X,
neonové aplikace, svítící detaily, translucent-
ní prvky v podešvi nebo různé intarzie v le-
hounkých podešvích zajišťující stabilitu.

Dětská obuv pro podzim a zimu 2018/19

VÝRAZNĚ MÓDNÍ, 
HŘEJIVÁ A FUNKČNÍ

DÍVČÍ OBUV
Kotníčková a pruženková obuv, sneakery, polobotky nebo šněrovací holeňová obuv se předsta-
vuje v decentní barevnosti, laku nebo metalických tónech, které ladí k džínům a minisukním.
Originální detaily jako bronzová zdrhovadla, saténová šněrovadla, jemné třpytivé usně a deta-
ily dekorativních motivů hvězd podtrhují glam vzhled. Nový švih do kolekcí vnáší šněrovací ho-
leňová obuv ve vzhledu patchworku nebo z lakové usně. Nechybí ani motorkářská obuv z maš-
těné usně s dekorativními přezkami v zimním rockovém vzhledu. Pruženková obuv má barev-
ně sladěné elastické vsadky s lurexem a nápadné aplikace nýtů. Také na sneakerech se obje-
vují kombinace usní tón v tónu, třpytivé efekty a aplikace hvězd. 
Pro malá děvčátka se vedle kotníčkové obuvi nabízí vyšší holeňová obuv s módním high tech
vatovaným svrškem. Roztomilý vzhled obuvi podtrhují duhově měňavé a třpytivé aplikace, ro-
mantické aplikace hvězdiček, srdíček, sněhových krystalů, tučňáků nebo jednorožců. 
Svítivé efekty LED přitahují pozornost a zároveň zvyšují bezpečnost ve tmě. Světlé protiskluzo-
vé podešve zaručují dobrou stabilitu na sněhu a náledí. Dívčí holeňová obuv ze směsi usně
a Cordury s nápadnými prošíváním a kožešinovým límcem působí stylově v modrošedých tó-
nech. Sněhule jsou vybaveny membránou a jsou odolné vůči vodě a větru.

Emu 
Australia

Sorel

Pepino

Zecchino d’Oro

Primigi

Naturino

A.S.S.O.

RichterRichter Richter
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Emu 
Australia

CHLAPECKÁ OBUV

Pepino

Emu 
Australia

Viking

V kolekcích chlapecké sportovní obuvi je nezbytná skejtová obuv s neoprenovými
vsadkami, neonově barevnými kontrastními švy, s praktickými uzávěry BOA nebo
velcro. Sneakery na výrazné podešvi zdobí skelety pravěkých ještěrů zářící ve tmě
nebo dvoubarevná blikající policejní auta. High tech na nejvyšší úrovni nabízejí
funkční a často bezešvě zpracované materiály jako jsou reflexní nylony nebo raže-
né usně s tex membránou. Hranaté, lehce agresivně působící podešve jsou proti-
skluzové a nabízejí optimální stabilitu. Novinkou jsou pracovní boty z usně nebo
kombinace usně a high tech materiálů s nápadnými dekorativními švy, polstrová-
ním a barevně kontrastními šněrovadly. Rustikální vzhled podtrhují výrazné pode-
šve. U sněhulí zaručují příjemné mikroklima hřejivé podšívky z jehněčí vlny v kombi-
naci s technologií outdry. Novinkou v chlapeckých kolekcích je obuv s kamuflážový-
mi vzory, nejen v klasické zelené, ale i šedé a modré. Nabízejí se modely s uzávě-
ry velcro, tunýlkovými průvleky nebo se zdrhovadlem. Kontrastní barevné akcenty,
sportovní švy a cool aplikace přispívají k atraktivnímu vzhledu.

Richter

Primigi

Romagnoli Footi

Dockers
Arnetta

Ricosta
Missouri

Romagnoli

Richter

Baby 
Ketty

Zecchino 
d’Oro

Richter

Footi
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Příjemné tkaniny jako vlna, plsť a len propůj-
čují minimalistickému bydlení hřejivost a oso-
bitost. Tlumená paleta barev včetně pastelů
a neutrální tóny, doplněné matnou černou,
vytvářejí nadčasovou eleganci. 

Barevnost
Podle expertů na trendy ze společnosti Deco-
Team budou pro bytový textil v sezoně

2018/19 určující čtyři náměty barevnosti:
Smart Pastel, Organic Green, Relaxing Blue
a Emotional Red. Napříč všemi náměty se
objevuje černá jako akcent. V kombinaci se
zlatou nebo sluneční žlutou působí exkluzivně
v grafických dezénech. Všude se objevuje
metalický lesk, který propůjčuje různým sty-
lům ušlechtilý nádech a velmi elegantně vypa-
dá na tmavých závěsech.

Vzory 
a struktury
V trendu zůstávají grafické vzory. K mnoha
inspiracím z 50. let a art déco se přidávají
impulzy z nového stylu etno v neotřelém du-
chu. Umělecky až nenuceně působí oprané
vzory, melanže, used look, stejně jako im-
pulzivní dezény, které vypadají jakoby nane-
sené tlustým štětcem. 
Důležité jsou struktury zajímavé na omak,
například různé žilkované a prolamované
povrchy, listové struktury, umělecké grafic-
ké motivy nebo přírodou inspirované 3D
efekty na hrubých a vysoce lesklých kvali-
tách. Žádoucí napětí vnášejí do hry protikla-
dy hrubého a jemného, matného a hladké-
ho, transparentního a neprůhledného. 

Trendy bytového textilu 2018/19 

SMĚSICE BAREV, 
VZORŮ A STRUKTUR

SMART
PASTELS

Pudrové pastelové tóny v kombi-
naci se světlými přírodními mate-

riály navozují uvolněnost a útul-
nost. Paleta zahrnuje světlou rů-

žovou, šeříkovou a korálovou přes
pískové, šedé a pleťové tóny až po
pastelové odstíny vodové a petro-
lejové, které podtrhují čisté linie,

lesk, sametový a strukturní po-
vrch. V kombinaci se slonovinovou

a zlatou vyznívají pudrové pastely
luxusně a ušlechtile, s černou

a bílou městsky a sofistikovaně.
Přidává se i módní fialová. Heco & Paulig Saum&Viebahn & Paulig

EMOTIONAL 
RED

Hra růžové, korálové, burgund-
ské a lilkové. Intenzivní barvy

v neobvyklých kontrastech
a s překvapivým strutkurním po-
vrchem navozují zajímavou smě-
sici luxusu a modernity. Uplatní
se v kompozici různých červe-

ných tónů, ale mohou se kombi-
novat i s oranžovou nebo růžo-
vou pink. Červená v kombinaci

s šedou a světlými přírodními tó-
ny navozuje radostný pocit, vyza-
řuje teplo a modernitu. Důležité

jsou různé strukturní povrchy.

js Praha – Mnoho lidí vnímá současný globalizovaný svět jako přemíru vjemů a impulzů
a proto mají tendenci stahovat se do soukromí. Vlastní bydlení vnímají jako ochrannou zó-
nu, ve které si mohou osobitým vybavením utvářet svou identitu a zjišťovat, kam skuteč-
ně patří. Touží po tom, cítit se v pohodě tam, kde žijí a pracují. K tomu je vede trend 
hygge s harmonicky sladěným bydlením a barevností nebo minimalismus, zaměřený 
na design a funkční produkty, které mohou sloužit po celý život.

JAB Anstoetz
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RELAXING 
BLUE

Klasická indigová modrá je v tren-
du. Tradiční dezény se představují
v nových interpretacích ve vzhledu
batiky nebo oprání. Autenticky pů-

sobí směsice modrých a přírod-
ních tónů na hrubších textiliích,

které svým půvabem nedokonalos-
ti tvoří protiklad k všeobecné digi-
talizaci života. Prosazují se i deni-
mové kvality, které interiéru pro-

půjčují ležérní nádech. Kombinace
tmavých modrých tónů se světlý-
mi a bílou evokují letní prázdnino-

vou náladu u moře.

Apelt & Paulig

ZÁCLONY
A ZÁVĚSY 

V kolekcích převládá spíš mono-
chromatická barevnost. Nadča-

sově, ušlechtile a uvolněně půso-
bí souhra metalického třpytu,

grafitové a černé s petrolejovou,
růžovou nebo přírodními či pleťo-

vými tóny. Náročné dezény
okouzlují strukturou a lehkostí,

grafickou rafinovaností, impulziv-
ní kreativitou a nádechem opu-

lence. Pro léto se nabízejí pestré
a lehké závěsy s romantickými

lučními květinami a motýly.

Unland & Paulig Hoepke Germania & Paulig

Saum&Viebahn & Paulig

ORGANIC
GREEN

Námět, ve kterém dominuje zele-
ná. Syté zelené tóny a hýřivé rost-
linné a listové motivy navozují po-
cit čisté přírody v městské džung-
li. Typické jsou úponky, exotické
a opulentní květy, kapradiny, pal-
mové listy, kaktusy nebo volné bo-
tanické tvary, často na černé pů-
dě. Paletu různých zelených do-
plňují decentní tóny růžové a plo-
dů bobulovin. Akcenty v černé
a grafické dezény propůjčují ná-
mětu moderní a ležérní styl.

JAB Anstoetz ADO Goldkante Apelt

NobilisHermann Biederlack Saum & Viebahn

DEKORAČNÍ
A NÁBYTKOVÉ
TEXTILIE

Pro zdravé bydlení se představily
novinky, které klimatizují nebo sni-
žují hluk, mají certifikáty bio, jsou
voděodolné a nehořlavé. Co je dů-
ležité, že navzdory veškeré high
tech funkčnosti působí tyto textilie
velmi přirozeně. Platí to i pro out-
doorové tkaniny ve vzhledu lnu,
flanelu nebo tkaniny. Přirozené
kvality ve svěžích barvách se
uplatní v odvážných kombinacích
se zajímavými strukturami a mla-
distvě pojatým stylem etno.
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Foto z veletrhů Homi Milano, Heimtextil Messe Frankfurt, DecoTeam 2018 a archiv firem

LOŽNÍ 
PRÁDLO

Stylové pohodlí je pro mnoho lidí velmi důle-
žité. Kolekce ložního prádla zahrnují módní

barevnost pudrových, pleťových, šeříkových,
růžových a petrolejových tóny, jemně sladě-
ných s černou, grafitovou a přírodními od-

stíny. Mezi tisky dominují květiny, listy, ptáci
a motýli. Co se týká kombinací ložního povle-

čení a dekoračních textilií, módní jsou zají-
mavé směsice různých dezénů a motivů.

Zdravé probouzení zajistí chytré polštáře,
které jsou spojené s mobilem uživatele,
analyzují fáze spánku a zahájí buzení ve

správnou chvíli.

Esprit Home Curt Bauer

Cawo Feiler

KOUPELNOVÉ 
PRÁDLO 

Ručníky a koupací pláště působí ležérně
a stylově, sladěné jsou i další doplňky do
koupelny. Mezi aktuálními kompozicemi pas-
telových, šedých a přírodních tónů včetně
černobílé kombinace se nabízejí také světlá
lososová a mátová. Objevují se i kamuflážo-
vé vzory v olivové a petrolejové. Tu správnou
lázeňskou atmosféru v koupelně však navz-
dory všem trendům v barevnosti navozují
strukturní a vysoce kvalitní ručníky a osušky.

STOLNÍ 
PRÁDLO 

Hodně se objevují stylové sety stolního
prádla ve svěží mátové, lososové, růžové
a červené, stejně tak v indigové modré.

Některé firmy k nim nabízejí sladěné sedá-
ky pro vnitřní i venkovní využití. Pro léto se
uplatní motivy ananasu a pelikánů, duhově

měňavé tisky ryb. Ušlechtilé kombinace še-
říkové a fialové navozují atmosféru zámec-

kého prostředí. Dobrou zprávou pro rodiče
malých dětí je, že se vracejí staré dobré

povoskované ubrusy.

Sander H&M Home
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Veletrh Bijorhca

TRENDY BIŽUTERIE 
PRO LÉTO 2018
Paříž – Při příležitosti veletrhu Bijorhca, který se konal začátkem roku v Paříži, vytvořila Elizabeth Lerichová se svým týmem trendy
bižuterie pro léto 2018 a uspořádala je do čtyř námětů inspirované ženou více tváří. Zářící a sexy v námětu Glam Night, jemnou
a gracilní v námětu Garden Pastel, nádhernou a exotickou v námětu Tropic Aquatic a odvážnou a energickou v námětu Urban Arty. 
Tyto náměty byly součástí trendového fóra veletrhu, na který přijelo 12 000 návštěvníků. Svou nabídku představilo 309 firem, z toho 
víc než polovina ze zahraničí. Příští ročník veletrhu Bijorhca se koná 7.–9. září 2018.

GLAM NIGHT

Atraktivní a svůdná žena, která 
ráda září ve společnosti a protancuje
celou noc. 

Silueta: overal s třpytivými pajetkami,
připomínající dobu disko. 

Barevnost: řada kontrastních barev od
černé po stříbřitou šedou, s akcenty
fuchsiové, elektrické modré
a ultrafialové. 

Materiály: pajetky, barevný štras,
křišťály, plexisklo a zrcadlové efekty, kov,
řetězy, nýty, usně, peří.

Bižuterie: kaskádové náhrdelníky se
třpytivými bílými krystaly, obojek kolem
krku se zrcadlovými efekty, prsten
s disko koulí, dlouhé náušnice, náramky
z více řetězů.

GARDEN PASTEL

Jemná a smyslná žena, která svou
ženskost vyjadřuje vzdušným

a lehkým oblečením s květinami
a volány. 

Silueta: lehké šaty z krajky
a transparentního mušelínu. 

Barevnost: paleta svěžích jarních tónů
s vanilkovou, žlutou, odstíny pink, lila,

nebeské modré a vodové zelené. 

Materiály: perleť, perličky, sklo, pryž,
biskvit (porcelán bez glazury), krajky,

stuhy, štras, peří.

Bižuterie: lehká a jemná nebo
extravagantní předimenzovaná. Dlouhé

řetězy a perlové náhrdelníky, romantické
florální náhrdelníky, brože s velkou
květinou, tiáry, prsten s motýlem.
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www.bijorhca.com ■ Trendové koláže © Bureau de style Elizabeth Leriche

TROPIC AQUATIC

Žena milující exotiku, zkrášlená reflexemi vodní hladiny
a květy ibišku, připomíná sirénu ve stínu palmy. 

Silueta: tunika s batikovými tisky a mikro šortky. 

Barevnost: paleta mořských tónů od lagunové
modré, tyrkysové, ultramarínové a azurové se
záblesky oranžové a pískové béžové. 

Materiály: zlato, jantar, perleť, mušle, koráli,
rohovina, pryž, acetát, exotické dřevo, sláma. 

Bižuterie: organické tvary inspirované
tropickou flórou a faunou. Florální
náhrdelníky, plastron z rybích šupin,
náušnice s motivem medúzy, náramek
z transparentního plexiskla, brože s motivy
vodního světa.

URBAN ARTY

Nezávislá městská žena, 
jejíž garderoba vychází z umění, street artu a pop artu,

podle její nálady a fantazie.

Silueta: elegantní a štíhlá, s kabátkem s předimenzovanými
grafickými motivy a graffiti. 

Barevnost: vibrující paleta poutající pozornost
s nakyslou žlutou, našedlou modrou, rumělkovou,

sladkou pink, ultramarínem,
chlorofylovou zelenou, černou a bílou.

Materiály: kov, email, pryž,
plexisklo, vinyl, koženka, silikon, 3D

tkaniny, nýty.

Bižuterie: skulpturální
a neobyčejné kousky, brože

inspirované komiksy,
„mobilní“ náušnice,

náramky s grafickými
motivy, obrovské

náušnice, prsteny ve
vzhledu op art.
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Olomouc – Pokračujeme v našem seriálu,
ve kterém představujeme návrháře a desig-
néry z České republiky i ze zahraničí. Tento-
krát vám přestavujeme Ing. Martu Musilo-
vou, BA, která žije a tvoří v Olomouci.

Jak jste se dostala ke své profesi, co vás
k ní přivedlo?

Úspěšně jsem absolvovala Střední průmyslo-
vou školu oděvní, obor oděvní technologie,
dnes je to škola SŠDaM (design a móda). Po-
té jsem vystudovala vysokou školu VUT, inže-
nýrské studium, ale šití jsem se věnovala stá-
le. Avšak můj příběh je specifický, protože
jsem nejdříve provozovala obchody se spod-
ním prádlem a až následně jsem otevřela
svou módní dílnu. Jednou ke mně do prodejny
přišel kamarád a viděl šaty, které jsem měla
na sobě, ptal se, kde jsem je koupila, že chce
stejné pro přítelkyni a já jsem řekla, že jsem
si je ušila sama. Chvíli na mě nevěřícně kou-
kal a vypadlo z něj: „Ty šiješ?“ Do té doby to
nikdo v Čechách, kde jsem v tu dobu žila, ne-
věděl. V hovoru pokračoval a chtěl, abych mu
takové ušila a já na to, ne, že pro lidi šít nebu-
du, tak se se mnou vsadil. „Ušij pět šatů, dej
je sem do prodejny, a když se neprodají,
všechny je koupím já, no...“ A šaty se za dva
dny prodaly. Ve chvíli, kdy jsem se vracela
z Čech zpět na Moravu, tak jsem zde neote-
vřela prodejnu s prádlem, ale Módní dílnu.

Čím se zabýváte ve své tvorbě, prošlo va-
še zaměření nějakým vývojem?

Moje babička říkávala: „Dáma musí nosit ša-
ty.“ A tím se také řídím. Mnoho nocí jsem
strávila nad tím, jak vytvořit dokonalý střih
z nepoddajného materiálu. Vím, jak stvořit
dokonalé šaty, aby seděly a líbily se, a proto
šiji veškeré šaty, a hlavně šaty svatební. V mé
Módní dílně šijeme i vše ostatní, saka, kabáty,
kalhoty a v poslední době děláme i velké za-
kázky pro firmy, které se účastní kongresů,
akcí a různých událostí. Letos jsme opět také
oblékli hostesky Plesu jako Brno. Pánové si
u nás mohou objednat doplňkový sortiment
jako např. kravaty na míru.

Co charakterizuje vaši tvorbu?

Šiji jednoznačně nositelné kousky, pra-
cuji s pohodlnými materiály. Moje ko-

lekce nejsou modelové, ale na pře-
hlídkách můžete vidět to, co si

rovnou odnesete. To je moje
myšlenka od začátku provozo-

vání Módní dílny.

S kterým materiálem
pracujete nejčastěji?

Mám ráda nemačka-
vé, elastické materiály,

ovšem každý kousek oděvu si žádá jiný mate-
riál.

Který váš model byl nejvíce pracný?

Nejpracnější jsou všeobecně svatební šaty.
Jeden kousek, který mi dal dost zabrat, byly
svítící šaty. Tento model byl navržený do sou-
těže Miss. Na šatech bylo na stovky svítících
diod, které byly připojené na tři zdroje umís-
těné v šatech.

Co nebo kdo je vám inspirací pro vaši
tvorbu?

Moje myšlenky a nápady plynou, tvořím, jak
mi něco přijde na mysl. Když cítím, že je to
správně, vytvořím to.

Kdo vás nejvíce podporuje ve vaší tvorbě?

Kdo mě podporuje, ten to ví, a kdo ne, ten to
ví též. Oporou je mi můj muž, tak, jako nikdo
předtím. On je ten, který věří mojí práci
a hlavě se mnou řeší, jak se posouvat dál
a co nechat jít.

Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Celý proces, vše od návrhu s klientkou, pří-
padně klientem, přes tvorbu až po předání
zakázky. Moje práce je pestrá a zajímavá,
nikdy není zadání zakázky totožné s tou před-
chozí.

Setkáváte se s nějakými nepříjemnostmi?

Záleží na tom, co berete jako nepříjemnost.
Možná to, že v očekávaném balíku není me-

Představujeme designéry

ING. MARTA MUSILOVÁ, BA
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tráž, kterou čekáte, nebo když vám „odejde“
šicí stoj. Vše je ale řešitelné.

Myslíte si, že módní návrhář na Moravě
to má v něčem těžší než módní návrhář
v Čechách?

Je to o úhlu pohledu a aktivit, zda se chcete
pohybovat a být vidět i v Praze, ale práce
a její náročnost je všude stejná.

Nosíte svou tvorbu? Na jaké příležitosti?

Určitě, jak na denní nošení, tak na každou
akci, módní přehlídku, na ples... vždy mám
na sobě šaty ze své Módní dílny.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Ženy, jež chtějí mít originální oblečení
a ideálně na míru. Každá dáma je jiných pro-
porcí, není nic jednoduššího, než vzít krejčov-
ský metr a udělat šaty na míru. A také čas
od času pánové, jenž si u mě nechají vytvořit
doplňky na míru.

Jsou požadavky vašich zákazníků ovlivně-
ny módními vlnami?

Prim hrají proporce zákaznic a následně sa-
mozřejmě trendy, jelikož každý z nás je něja-
kým způsobem ovlivněn médii.

Kde a jakým způsobem prezentujete
a prodáváte své výrobky?

Mám módní dílnu v centru Olomouce, kde
jsou i hotové modely, které si můžete rovnou
koupit. Prodávám své šaty i na módních pře-
hlídkách. Oblékla jsem také několik známých
tváří. Můžete sledovat i mé facebookové
stránky nebo instagram.

O které vaše výtvory je největší zájem?

O svatební a večerní šaty.

Co považujete za svůj největší dosavadní
úspěch?

Mé úspěchy nosí moje klientky. Získala jsem
druhé místo v soutěži Živnostník roku za Olo-
moucký kraj a také druhé místo v soutěži Že-
na regionu.

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

Myslím, že pro vše takové je v kreativním od-
větví prostor. Mám za sebou spolupráci mj.
s operní zpěvačkou Terezou Mátlovou, miss
ČR Janou Doleželovou, zpěvačkou Karolínou
Gudasovou nebo zpěvačkou známé skupiny
N.O.H.A. Se všemi zmíněnými mám velmi
milý vztah a práce pro ně mě velmi těší. Ob-
lékla jsem i moderátory různých akcí, jako je
například Eva Decastelo a další.

Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

Dne 9. června se uskuteční Charitativní Gala
Fashion show, módní přehlídka pro podporu

zámku Plumlov, pořádaná v rámci programu
hodnotných kulturních aktivit v Olomouckém
kraji, kam vás srdečně zvu. Zde vystoupí vý-
še zmiňovaná operní pěvkyně Tereza Mátlo-
vá, což se do krásného areálu zámku velmi
hodí. V průběhu akce uvidíte mé nové mode-
ly i svatební šaty. Přehlídka bude přímo pod
zámkem, pod širým nebem.

Jak vidíte budoucnost své tvorby?

V budoucnu si plánuji vytvořit zázemí v na-
šem hlavním městě, protože několikrát za
měsíc navštěvuji klienty právě v Praze. 

Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářům?

Čtenářům v první řadě děkuji za přečtení
tohoto povídání, moje dveře jsou jim ote-
vřené a těším se na setkání či na novou
spolupráci.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: Milan Zářecký

Marta Musilová 
Je módní návrhářka, která se narodila 31. prosin-
ce1981 v Olomouci. Žila v Čechách, ale nyní žije
a tvoří opět v Olomouci. Vystudovala SPŠO Prostějov,
obor oděvní technologie a na VUT inženýrské stu-
dium. Od roku 2014 tvoří Ing. Marta Musilová pod
svojí značkou Marta Musilová, v módní dílně, která
se v současnosti nachází přímo v centru Olomouce.
M. Musilová tvoří ve velké míře dámské šaty na růz-
né příležitosti a pro muže doplňkový sortiment, jako
například kravaty na míru. Šije nositelné kousky, pra-
cuje s pohodlnými materiály. Její kolekce nejsou mo-
delové, ale na přehlídkách můžete vidět to, co si rov-
nou odnesete... Což je její myšlenka od začátku pro-

vozování Módní dílny. Má ráda nemačkavé, elastické materiály, potvrzuje, že každý
kousek oděvu si žádá jiný materiál.
Výtvory Marty Musilové můžeme vidět v její Módní dílně v centru Olomouce, kde je
možno si je zakoupit. Můžeme ji sledovat na facebooku a instagramu. Marta Musilo-
vá svoji tvorbu prezentuje také formou módních přehlídek. 9. června 2018 představí
svoji další novou kolekci v rámci Charitativní Gala Fashion show, módní přehlídky na
podporu zámku Plumlov. Tato se bude konat přímo v areálu zmíněného zámku Plum-
lov, pod širým nebem.
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Praha – „Zatím samé plus!“ – to je bilance
českého textilního maloobchodu za první
čtyři měsíce letošního roku. Tržby tak ko-
pírují začátek loňského roku, který byl rov-
něž povedený. Jen ty letošní tržby jsou
ještě o něco vyšší...

Vyplynulo to z údajů, jež 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 e-mailovou adresu: redak-
ce@textil-obuv.cz.

První čtvrtletí se povedlo
Jak jsme uvedli již v minulém vydání našeho
časopisu, leden do toho „vlétl“ přímo raketo-
vě! „V lednu se prodávalo dobře od samého
začátku,“ řekl nám majitel obchodu v Plzni.
Obdobně se vyjadřovali i obchodníci z dalších
míst České republiky. Jak jsme zjistili, zvýšené-
mu prodeji hodně napomohly i povánoční sle-
vy, které sice začaly již v prosinci, ale naplno
se projevily až v lednu. Celkem se v lednu ob-
chodníkům z naší branže zvýšily tržby o +8 %!
Také v únoru jsme byli svědky dobré kondice
tuzemského (nejen) textilního maloobchodu.
Podle většiny obchodníků byl letošní únor za-
se o něco lepší než před rokem. Přičinily se
o to nejen malé obchody, ale i velké řetězce
a také internetový obchod, které také hlásí
pěkné tržby. V únoru se v meziročním porov-
nání nakonec prodeje zvedly rovněž o 8 %! 
Březen začal rovněž zhurta: „Dobře se pro-
dávalo jarní zboží, jako pánské a dámské
bundy a pláště,“ napsal nám majitel obchodu
z Ústí nad Labem a řada dalších. Osobně
jsme navštívili některé prodejny v Praze
a v Brně a všude vládla spokojenost. Prodá-
valo se ostošest. Nakonec i březen skončil
s navýšením prodeje oproti březnu 2017
o +8 %. Celé první čtvrtletí tak dosáhlo stej-
ný výsledek, tedy +8 %! 

Duben zkomplikovalo počasí
Do výše tržeb textilního maloobchodu v Čes ké
republice se pravidelně promítá i počasí. Tak
třeba v zimě, kdy teploty klesají i pod -15 °C,
se do velkých nákupů nikdo moc nehrne. Ane-
bo v létě, když je vedro, jsou lidé raději u vody
než v nákupních galeriích. Co jsme ale zazna-
menali v letošním dubnu, je docela unikátní
jev: zmizelo nám totiž jaro!
„Měli jsme nakoupeny nové kolekce jarních
pláštů a bund. Něco se prodalo v březnu
a počítali jsme s tím, že prodej bude pokračo-
vat i v dubnu. Jenže přišla vedra a zákazníci
chtěli letní zboží,“ popsal nám situaci v letoš-
ním čtvrtém měsíci vedoucí obchodu z Pro-
stějova. A má pravdu: zatímco první dva dny
v dubnu se pohybovaly denní teploty kolem
„normálních“ deseti stupňů nad nulou, od tře-
tího dubna prakticky až do současnosti denní
teploty neklesly pod 20 stupňů! Logicky se tak
poptávka po jarním zboží změnila na poptávku

po typicky letních oděvech: dámských šatech,
kraťasech, halenkách a také plavkách a plá-
žovému oblečení. 
Problém ale tkvěl v tom, že obchodníci na ta-
kovou poptávku počátkem dubna nebyli ještě
stoprocentně připraveni! „Prvních pár dnů
v dubnu jsme museli bohužel použít frázi,
kterou jsme slýchávali v minulém režimu:
„Nemáme, zeptejte se příští týden,“ napsala
nám vtipně majitelka oděvního obchodu
z Hradce Králové. 
Nakonec se ale obchodníci vzpamatovali
a zboží doplnili. A zájem ze strany zákazníků
byl. Avšak díky počátečnímu výpadku se dub-
nové tržby oproti tržbách před rokem zvedly
„jen“ o 2 %!
A jak bude vývoj tržeb pokračovat v dalších
měsících? O tom se dočtete v dalším vydání
odborného časopisu Svět textilu & obuvi
v srpnu letošního roku.

Michal Korol

Tržby textilního maloobchodu v ČR za leden–duben 2018

ZATÍM SAMÉ PLUS!

NĚKOLIK
ZAJÍMAVOSTÍ

■ Všechny dosavadní měsíce letošního
roku skončily v plusu. První čtvrtletí
2018 je tak nejsilnějším kvartálním
výsledkem za řadu let!

■ Posledních 32 (!) měsíců tuzemské-
ho textilního maloobchodu skončilo
v plusu nebo alespoň na nule. Po-
slední minus jsme zaznamenali
v srpnu 2015 (-9). 

■ Letošní první pololetí má našlápnuto
na rekordní výsledek!

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

1. čtvrtletí: +8 % Zdroj: Svět textilu & obuvi

Foto SXC
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Praha – Česká obchodní inspekce v minu-
lém roce kontrolovala podmínky dodržování
zákonů při prodeji textilních výrobků.
Zvláštní pozornost byla věnována oblasti,
která souvisí s materiálovým složením tex-
tilních výrobků. Z celkového počtu 117 pro-
vedených kontrol zjistila porušení právních
předpisů při 60 kontrolách. 

„Výsledky kontrol prokázaly, že obchodník zá-
měrně nebo z nedbalosti deklaruje nespráv-
né, nepřesné nebo zavádějící informace o ma-
teriálovém složení výrobku a procentuálního
podílu jednotlivých vláken. ČOI odebrala k od-
bornému posouzení 35 vzorků textilních vý-
robků. U 32 vzorků textilních výrobků pak bylo
odborným posouzení zjištěno, že jejich skuteč-
né materiálové složení neodpovídá informa-
cím uvedeným na výrobcích. Vzhledem k vý-
znamnému podílu prokázaného porušování
právního předpisu budou kontroly textilních vý-
robků pokračovat i nadále,“ říká ústřední ředi-
tel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. 
Česká obchodní inspekce ke konci roku 2017
provedla 117 kontrol, při nichž byly ověřová-
ny podmínky prodeje textilu a textilních výrob-
ků. Důraz byl kladen především na dodržování
povinností vyplývající z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
o názvech textilních vláken a souvisejícím
označování materiálového složení textilních
výrobků. 
V rámci kontroly se ČOI zaměřila také na do-
držování dalších právních předpisů. Celkem
došlo k porušení zákonů při 60 kontrolách
(51,3 %). Z tohoto počtu se 52 případů tý-
kalo porušení nařízení EU o materiálovém
složení textilních výrobků, kdy například pro-
dávané výrobky nebyly viditelně a srozumitel-
ně označeny, byly uvedeny nepravdivé infor-
mace o složení materiálu textilního výrobku
nebo informace o složení materiálu textilního
výrobku byly pouze v cizím jazyce.
Česká obchodní inspekce v průběhu kontrolní
akce za účelem určení materiálového složení
textilních výrobků a stanovení procentního

hmotnostního podílu jednotlivých textilních
vláken odebrala k odbornému posouzení 35
vzorků textilních výrobků. Z celkového počtu
zkoušených výrobků nesplnilo 32 vzorků
(91,43 %) požadavky nařízení EU. Kvantitativ-
ní podíly textilních vláken ve směsích zkouma-
ného vzorku výrobku neodpovídaly kvantitativ-
ním podílům textilních vláken ve směsích de-
klarovaných na výrobku. 

Zjištěné nedostatky
K porušení některých ustanovení právních
předpisů došlo ve 269 případech: 
1. V 52 případech bylo porušeno nařízení
EP a Rady č. 1007/2011 o názvech textil-
ních vláken a souvisejícím označování mate-
riálového složení textilních výrobků (např.
prodávané výrobky nebyly viditelně a srozu-
mitelně označeny, uvedeny nepravdivé infor-
mace o složení materiálu textilního výrobku,
informace o složení materiálu textilního vý-
robku označeny v cizím jazyce).
2. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spo-
třebitele byl celkem porušen ve 178 přípa-
dech: 
■ v 33 případech prodávající nezajistil, aby

prodávané výrobky byly přímo viditelně
a srozumitelně označeny (§ 10)

■ v 31 případech došlo k porušení zásad
poctivosti prodeje výrobků (§ 3)

■ ve 27 případech poskytované písemné in-

formace nebyly uvedeny v českém jazyce
(§ 11)

■ ve 24 případech došlo k porušení povin-
nosti řádně informovat spotřebitele o ce-
ně nabízených výrobků (§ 12)

■ v 18 případech nebyla dodržena informač-
ní povinnost o vlastnostech prodávaných
výrobků, o způsobu jejich použití a údržby
a o nebezpečí, které vyplývá z jeho ne-
správného použití nebo údržby (§ 9)

■ v 18 případech došlo k porušení povinnos-
ti obchodníka vydat na žádost spotřebitele
doklad o zakoupení výrobku v zákonem
stanoveném rozsahu (§ 16)

■ v 7 případech došlo ke klamavému konání
(§ 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení
§ 5 odst. 1, 2)

■ ve 2 případech došlo ke klamavému opo-
menutí (§ 5a)

■ v 5 případech neinformoval prodávající
o mimosoudním řešení spotřebitelských
sporů (§14)

■ v 5 případech byla porušena povinnost in-
formovat o rozsahu, podmínkách a způso-
bu uplatnění reklamace (§ 13)

3. V 39 případech pak bylo zjištěno porušení
ostatních právních předpisů dozorovaných
Českou obchodní inspekcí.
Česká obchodní inspekce za porušení práv-
ních předpisů uložila celkem 90 pokut v cel-
kové hodnotě 209 400 Kč. 

Česká obchodní inspekce

DEKLAROVANÉ SLOŽENÍ TEXTILU 
NEODPOVÍDÁ SKUTEČNOSTI

Kontroly textilu 2017
počet počet 

provedených kontrol vyjádření
inspektorát kontrol se zjištěním v %

Středočeský a Hl. město Praha 18 3 16,7
Jihočeský a Vysočina 54 25 46,3
Plzeňský a Karlovarský 16 13 81,3
Ústecký a Liberecký 2 1 50,0
Královéhradecký a Pardubický 19 10 52,6
Jihomoravský a Zlínský 5 5 100,0
Olomoucký a Moravskoslezský 3 3 100,0
celkem 117 60 51,3

Inspektoři zaznamenali opakující se porušení
ocenění půjčovaného ošacení, spotřebitelé ne-
byli informování o rozsahu, podmínkách a způ-
sobu uplatnění reklamace, nebylo vydáno pí-
semné potvrzení o převzetí objednávky a v jed-
nom případě nebylo u vyžádaného dokladu
označeno, že jde o použitý výrobek. Inspektoři

ČOI se setkali například s takovým jednáním,
kdy u zápůjčky pánského společenského saka
nebyl spotřebitel s cenou zápůjčky žádným způ-
sobem seznámen. Saka byla v provozovně na
ramínku, na stojanu, cena však u nich nebyla
uvedena. Obsluhující vyplnil zakázkový list –
Smlouva o nájmu oděvů, kde byly údaje o spo-

třebiteli (jméno a příjmení, adresa, telefon, da-
tum zápůjčky, datum vrácení, název zapůjče-
ných výrobků, cena za zápůjčky a datum plně-
ní). Kopii zakázkového listu – Smlouvu o nájmu
oděvů však spotřebitel neobdržel. Pokud služ-
ba není službou na počkání, je prodávající povi-
nen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o pře-
vzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat
označení předmětu služby, její rozsah, jakost,
cenu za provedení služby a termín jejího plnění.
Tím došlo k porušení zákona o ochraně spotře-
bitele. Celkem inspektoři uložili pokuty na místě
v celkové výši 7 500 Kč a jedno kontrolní zjiš-
tění bude postoupeno do správního řízení.

Česká obchodní inspekce

ZAMĚŘENO NA PŮJČOVNY SVATEBNÍCH ŠATŮ

Ústí nad Labem – Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila
mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na půjčovny šatů v tomto regionu. Provedla osm
kontrol a v sedmi případech zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele. Šlo přede-
vším o opakující se chybné ocenění půjčovaného oblečení. Dále spotřebitelé nebyli infor-
mování o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace nebo nebylo vydáno písem-
né potvrzení o převzetí objednávky.
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Kdy jste začala s podnikáním?

Podnikám nepřetržitě od roku 1992. Od za-
čátku existence svého podnikání jsem prodá-
vala dětský textil a souběžně s ním zhruba čty-
ři roky také textil pro dospělé, poté jsem nabí-
zený sortiment zúžila pouze na dětský textil.
Zařídit si prodejnu v domě v Ostravě-Zábřehu,
kde působím, s Vláčkem pro děti, mě napadlo
po razantním zvýšení nájmu v prvním nebyto-
vém prostoru. A jsem zde na jednom místě už
20 let, což lze považovat v současné době za
zázrak. 
Kamenná prodejna se i se zázemím rozkládá
na 36 m2. Systém prodeje mám založený na
pultovém prodeji, kdy zákazník přijde, sdělí
mi své přání a já mu snesu modré z nebe.
V prodejně pracuji sama, příležitostně si na-
jímám brigádníky.

Kde prodáte více zboží, v e-shopu nebo
kamenné prodejně?

Před třemi lety jsem přehodnotila svůj pří-
stup k otevírací době, zredukovala jsem jí jen
tři na dny v týdnu a rozjela e-shop. A ejhle,
tržby byly stejné! V současné době, když se e-
shop rozjel, jsou roční tržby dvojnásobné,
v řádech milionů. Zajímavé je, že přes e-shop
prodávám zhruba patery kšandy týdně a v ka-

menné prodejně desatery za celý rok. Pře-
kvapuje mě, že přes e-shop prodávám po-
měrně hodně kalhot, protože je považuji za
sortiment, jenž je nutno před zakoupením vy-
zkoušet.

Co všechno u vás zákazníci naleznou
v sortimentu?

Novým zákazníkům rovnou sděluji, že mu mů-
žu nabídnout hlavně věci denní potřeby, jako
jsou tepláky, trička, punčocháče, kalhoty, po-
nožky, pyžama, spodní prádlo, legíny atd. Ne-
věnuji se moc tzv. modelům typu slavnostní
šaty, košile a svetříky, tohle zákazník najde
v nedalekém Shopping Parku Avion.
Řekla bych, že jsem tu hlavně pro zaměstna-
né rodiče a jejich děti. Nabízím kompletní zá-
kladní sortiment pro miminka (bez velkých
věcí, jako jsou postýlky apod.), ale v záplavě
kojeneckých prodejen a e-shopů se hůře
konkuruje. Vláček nastupuje svou roli hlavně,
když maminka po mateřské nastoupí do prá-
ce, neřeší, jestli mají být tepláčky méně ne-
bo více růžové, ale hlavně, aby byly. A rychle,
protože běží koupit večeři.
Převážně u mě zákazníci naleznou české
značky nejrůznějšího sortimentu textilu jako
například čepice značky Spark, zboží značky
Canpol, kojeneckou výbavu od firmy Šebes-

ta, Dekoratex, dětské pleny KOH-I-NOOR, ale
i čínské značky zboží Kugo a Wolf apod.

Kde nakupujete zboží? Existuje zboží,
které se vám nedaří sehnat?

Za ta léta jsem si vytvořila oblíbenou síť do-
davatelů, s některými jsme téměř jako rodi-
na, sdílíme rodinné příběhy, vidíme vyrůstat
své děti...
Co se špatně shání? Neřekla bych, že určitý
sortiment, spíše velikosti. Standartní v ČR je,
že dítě nastoupí mezi 6. a 7. rokem do školy
a potřebuje velikost 128–134, navštěvuje
družinu. Rodina tudíž potřebuje dítko více vy-
bavit oblečením než doposud, v družině jsou
zátěžové koberce, které jsou úhlavním nepří-
telem oblečení, dítko přijde po týdnu s děravý-
mi kalhotami a než se maminka smíří s tím,
že záplaty k tomuto věku prostě patří, vykoupí
tuto velikost kalhot, tepláků, triček. Výrobci
většinou nabízejí série zboží vel. 98–128
a větší 134–164. Takže já nakoupím a ten
den prodám vel.128 a 134 a než se doprodá
zbytek, tyto velikosti chybí.
Velká díra na trhu je, dle mé zkušenosti,
v chlapeckých velikostech 164–170, kdy klu-
ci už vyrostli z dětské velikosti a nejmenší do-
spělá je jim velká. Slečny tento problém ne-
mají, velikost XS a S oblékají některé už od
12 let.

Co je pro vás nejdůležitější na spolupráci
s dodavateli?

Nejdůležitější je pro mě samozřejmě zboží,
jeho kvalita a cena, ale určitě i mezilidské
vztahy. Proto mě mrzí, že některé velkoob-
chody, hlavně s nástupem e-shopů, už vlast-

Obchod s dětským textilem, Ostrava-Zábřeh

OBCHODNÍK BY MĚL BÝT
I TROCHU PSYCHOLOG

Ostrava-Zábřeh – „Mezi mé zákazníky patří běžní lidé s potřebou získat praktické a pěkné
oblečení pro své děti,“ říká Květoslava Pavlíková (52 let), majitelka prodejny a e-shopu
s dětskými oděvy Dětský textil Vláček pro děti. Kamenná prodejna Dětský textil Vláček
pro děti se nachází v Ostravě-Zábřehu, na sídlišti, naproti obchodnímu centru Kotva.

Květoslava Pavlíková
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ně obcházím a nakupuji přímo u výrobců. Ale
příběh se opakuje a výrobce se stává blízkou
osobou.

Jak často vám chodí zboží?

Zboží mi chodí zhruba dvakrát týdně. V pří-
padě, že mi něco chybí, objednám si to dle
potřeby.

Je snadné splnit požadavky zákazníků?

Splnit požadavky zákazníků není těžké. Stačí
naslouchat, člověk se za pultem neustále učí.
Nezapomenu na situaci, kdy maminka na-
koukla a ve dveřích se zeptala: „Máte exten-
dor?“ Popravdě jsem odpověděla, že bohužel
nemáme a hned „googlila“, co to vlastně je.
Takže už jej máme a v několika barvách.
Za ty roky si troufnu tvrdit, že jsem psycho-
log-amatér, kouknu na zákazníka a dítě a vět-
šinou už tuším, pro co přišel. Pokud je ma-
minka s kočárkem, většinou je to čepička,
těch nabízím opravdu velký výběr, pokud se
změní počasí, jsou to kalhoty od softshello-
vých po letní.
Nejvíce mě baví velcí kluci, hraji s nimi takovou
hru. Počítám s tím, že jako všichni chlapi nera-
di nakupují oblečení a nenávidí zkoušení. Zrent-
genuji očima postavu, podle typu kluka nabídnu
oblečení v odpovídající velikosti, ukecám ma-
minku, že opravdu není ostuda nosit do školy
tepláky, že jsou děti chytřejší než my a nemají
potřebu se nechat utlačovat knoflíkem a zipem
v lavici a pro klid obou stran nabídnu tepláky ri-
flové. A odcházejí spokojení oba. 
Pokud je potřeba opravdu vyzkoušet obleče-
ní, řeknu mladému: „Podívej, věnuj tomu ma-
ximálně deset minut, všechno ti podám a po-
můžu, a máš dalšího půl roku klid.“ Pobaví-
me se u toho o počítačových hrách, kterým
vůbec nerozumím, ale od vnuka mám napo -
slouchány názvy, a mladý je v sedmém nebi.
Zvlášť mě baví „adéháďáci“ a děti s různými
problémy chování, to je určitě největší výho-
da malé prodejny a osobního přístupu. Ma-
minky uklidním, že mi to fakt nevadí, že jed-
noho s ADHD mám doma a naprosto přes-
ně vím, jak se cítí. Že se stydí za jejich cho-

vání. Zbytečně. Prostě to tak je, ty děti mají
svých problémů dost a okřikování a kradmé
úšklebky moralistů stejně nepomohou.

Jaké nadstandardní služby nabízíte svým
zákazníkům?

Není problém nechat ušít na zakázku hodně
věcí z kojeneckého sortimentu, včetně župa-
nů, od velikosti 86–170. Pokud zákazník shá-
ní něco, co nevedu nebo je zrovna vyprodané
a vím, kde to objednat, objednám a pošlu
SMS, že si to může vyzvednout. Naposledy
například červený slunečník na kočárek, no
a už mám v e-shopu celou kategorii sluneční-
ků, samozřejmě skladem také v prodejně.

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

Dnes už k tomuto nedochází, ale dříve, než
jsem získala potřebné zkušenosti, se mi to
občas stalo. V tom případě jsem danou věc
dala do slevy, následně za 30 Kč, a když se
to neprodalo, tak jsem to darovala na chari-
tu. Dnes objednávám častěji a menší počet
kusů.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Věkové spektrum zákazníků je různé, samo-
zřejmě nejčastěji nakupují maminky. Ale se-
tkávám se i s tatínky, stále více jich má děti
v péči, ať už střídavé nebo jiné.
Troufnu si říct, že „moje“ maminky vědí, že
nepustím jejich dítě v oblečení, které jim ne-
sedí, nesluší nebo bude brzy malé, takže mo-
hou na nákupy poslat i tatínky. Samozřejmě
je vždy ujistím, že pokud něco neprojde na
domácím večerním grémiu, mohou cokoli vy-
měnit nebo vrátit.
S babičkami a prababičkami je to trochu ná-
ročnější, musím více povídat a vysvětlit, že
např. přízový kabátek, který ona chce, není
pro budoucí maminku to pravé ořechové.
Ukážu, že existuje tolik nových moderních
materiálů pro miminka (peříčková lama, an-
tipilingový flees, softshell, mako kabátky), ná-
sledně je z toho babi v šoku a odchází se po-

radit. Zaměřuji se ve Vláčku na zboží tzv. zla-
té střední cesty – ani levné a nekvalitní, ale
ani drahé a luxusní – jednoduše zboží denní
potřeby.

Jak se mění vaší zákazníci?

Dříve měli zákazníci otázku, za kolik máte,
dnes se ptají, jaké máte... Přišli na to, že jin-
de něco koupili možná levněji, ale kvalitativně
jim to nevyhovovalo. Na dnešní době se mi lí-
bí, že díky např. webovým stránkám, kde zá-
kazníky o víkendu upozorním na novinky,
v pondělí přijdou a řeknou, ukažte nám ta no-
vá trika, což v minulosti bez internetu nešlo.

Jaké vztahy máte s konkurencí?

S konkurencí jsem na štěstí neměla nikdy
problémy.

Co je nejtěžší na vaší práci?

Neuspěla jsem ve funkci vedoucí, protože
jsem důvěřivá, chápavá, neumím poroučet,
když to prodavačka nevidí, udělám si to sa-
ma. A to není dobře. Buď mi prodavačky
kradly, nebo nestály za moc, i když si to my-
slely. A když jsem měla takovou, že jsem měla
pocit, že je jedno, jestli jsem ve Vláčku já ne-
bo ona, byly jsme na stejné vlnové délce, co
se týče obsluhy a chování k zákazníkovi, odeš-
la za lepší pracovní dobou do školní jídelny.
Dodnes od ní dostávám buchtičky se šodó.
Co mě na práci nebaví? Nebavilo mě kdysi
čekání na zákazníka. Vždycky jsem si říkala,
co všechno jsem mohla udělat doma. To je
ale s nástupem e-shopu nemyslitelné, pořád
je co dělat – na chatu se zákazníkem, admi-
nistrace e-shopu, papírování, chystání objed-
návek, do toho obsluhování živého zákazníka
za pultem, no konečně se nenudím.

Co vy a propagace?

Pan Tomáš Baťa by se v hrobě obracel, kdyby
slyšel moje názory na reklamu. Nedala jsem
do ní ani korunu! Jsem stoupencem hesla, že
spokojený zákazník přivede dalšího spokojené-
ho. A ono mi to vyšlo. Sice nebudu nikdy bo-
hatou majitelkou velké, nedej Bože, nadná-
rodní společnosti, jen toho svého malého
Vláčku pro děti. Ale majitelkou spokojenou,
která se každý den těší do práce. Tři dny
v týdnu (pondělí, úterý a čtvrtek) jako žena za
pultem a zbývající dny jako fotografka, měřič-
ka, oceňovačka, odbalovačka, fakturantka,
ekonomka... Jedním slovem „e-shopařka“.

Jak vidíte budoucnost firmy?

Pokud mi zdraví dovolí, mám v plánu být že-
na za pultem do 60 let, takže mě čeká ještě
osm sezon. A pak končím a budu zalévat kyt-
ky na zahradě.

Máte tip pro naše čtenáře na závěr?

Berte život s nadhledem, věnujte se své prá-
ci, mějte z ní radost, ale nenechejte se jí
zcela pohltit.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv Květoslavy Pavlíkové
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Mohl byste nám krátce představit firmu,
kterou v ČR a SR zastupujete?

Firma Legero Schuhfabrik (dále jen Legero)
je výrobcem dětské obuvi značky Superfit
a dámské/pánské obuvi značky Legero. Síd-
lo má v Grazu, kde je firemní centrála
a všechny důležité odborné a obslužné útvary
(např. oddělení designu, přípravy výroby, vý-
robního plánování, účtárny atd.). 

Mohl byste krátce zavzpomínat na své
začátky spolupráce?

Byla to vlastně náhoda, protože jsem kontak-
ty s firmou Legero navázal na základě jejich
inzerátu v tehdejším časopise Kožařství.
Dnes s odstupem těch téměř dvanácti let to
hodnotíme s Legero jako šťastnou náhodu
pro obě strany. 

Začátky byly velmi tvrdé, neboť obě značky
byly tehdy na českém i slovenském trhu
prakticky neznámé. Další velkou překážkou
byly relativně vysoké ceny a velmi silná pozi-
ce tuzemských výrobců v segmentu dětské
obuvi. Minimálně první dva roky to byl boj
o zákazníka, tedy jak maloprodejců, tak kon-
cových zákazníků. V první letech jsem s tím
„bojoval“ sám, zanedlouho se přidala man-
želka a potom i dcera. Bez jejich zapojení
a podpory bychom nikdy nedosáhli těchto
současných výsledků. 

A jak tedy hodnotíte pozici zastupova-
ných značek obuvi na našem trhu a na
Slovensku dnes?

Nechci, aby to vyznělo neskromně, ale do-
mnívám se, že u dětské obuvi Superfit má-
me na českém trhu poměrně velmi silnou

a významnou pozici. Výrazně rozdílnější je
však situace u dámské a pánské obuvi Lege-
ro. Zde se nám ani zdaleka tak nedařilo. Je
to dáno jednak velmi náročnou konkurencí
v tomto segmentu a řadou dalších faktorů,
jako např. obuvi Legero byla vytýkána malá
módnost. Ale to se jednak každou kolekcí
zlepšuje a tato obuv svou filozofií nebude nik-
dy udávat módní trendy, protože jde o vyso-
ce komfortní, pohodlnou a funkční obuv pro
celodenní nošení.

Můžete nám poněkud podrobněji vysvět-
lit, v čem vidíte hlavní důvody úspěchu
obuvi Superfit na našem trhu?

Za základ úspěchu považuji jednoznačně
produkt, který je ve všech parametrech
nadstandardní a kvalitní. Toto není u obuvi
Supefit reklamní fráze, avšak realita od
A do Z. Začíná to vývojem nového modelu,
který je založen na vlastním vývoji všech dů-
ležitých komponentů tj. kopyta, podešve,
stélky ad. U firmy Legero je malá polopro-
vozní dílna, ve které se nové tzv. prototypy
ihned vyrobí, testují a probíhají interní i ex-
terní (za účasti dětských lékařů a ortopedů)
schvalovací a oponentní řízení. Dalším velmi
náročným partnerem pro posouzení nové-
ho modelu je výrobce membrán Gore TEX,
který udělí svou licenci jenom tehdy, když
nová obuv projde jejich náročnými testy.
Kromě toho je každý nový model před uve-
dením do sériové výroby ještě velmi podrob-
ně testován v nezávislých zahraničních cer-
tifikovaných zkušebnách. 
Druhým faktorem, který ovlivnil úspěch obuvi
Superfit, je dodavatelský servis a služby zá-
kazníkům. Výčet, co všechno jsme pod po-
jmem „dodavatelský servis“ pro naše ob-
chodní partnery – maloprodejce dětské obu-
vi zajišťovali, je příliš široký, abych ho zde po-
drobně rozebíral. Cílem naší práce byla vždy
maximální spokojenost našich zákazníků
a řešení jejich dotazů, připomínek, stížností
atd. v co nejkratší době a co nejkvalitněji. Zní
to sice možná jako fráze, ale pro nás to byla
hlavně každodenní práce.

Kdo jsou vaši zákazníci na českém a slo-
venském trhu?

V naprosté většině jde o speciálky s dětskou
obuví a doplňkovým sortimentem, nikoliv pl-
nosortimentní prodejny s obuví. Tato naše
strategie výběru nových zákazníků se nám
v praxi naprosto osvědčila, neboť tyto part-
neři jsou plně koncentrováni na dětskou
obuv a v tomto segmentu mají zájem o další
školení, poradenství atd. a v tom jsme se jim
snažili maximálně pomáhat pořádáním od-
borných seminářů, variantní reklamní podpo-
rou atd. Našimi partnery nejsou žádné pro-

Změna v obchodním zastoupení obuvi Superfit a Legero

NAŠIM NÁSTUPCŮM
PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ!
Praha/Vizovice – V prvním letošním vydání časopisu Svět textilu & obuvi jsme uveřejnili in-
zerát, pomocí kterého hledá rakouská firma Legero Schuhfabrik nové obchodní zastoupení
pro Českou republiku a Slovensko. Téměř 12 let tuto v této pozici fungovala rodinná firma
ALM Obuv s.r.o, se sídlem ve Vizovicích. Při této příležitosti jsme položili jednateli a spolu-
majiteli společnosti Ing. Ladislavu Mikulcovi několik otázek.

Ing. Ladislav Mikulec
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dejní sítě, nýbrž samostatní prodejci provo-
zující většinou jednu prodejnu obuvi. Samo-
zřejmě máme i několik partnerů s více filiál-
kami, ale vždy jde o menší a střední české
a slovenské podnikatelské subjekty, nikoliv
zahraniční řetězce.

Co říkáte na internetový prodej obuvi
a jeho dopad na klasický maloobchod?

Osobně jsem v tomto ohledu dost konzerva-
tivní (možná je to dáno i věkem), což se pro-
jevuje i v tom, že v ČR a SR nespolupracuje-
me s partnery, kteří se zabývají pouze inter-
netovým prodejem. Chápu, že vývoj se zasta-
vit nedá, avšak stále považuji za hlavní formu
prodeje jakéhokoliv spotřebního zboží ka-
menné prodejny s odborně vyškoleným pro-
dejním personálem. U dětské obuvi je to o to
významnější, že je velmi důležité odzkoušení
obuvi a odborné poradenství při prodeji obu-
vi, to nemůže internetová komunikace nikdy
nahradit.

S jakým pocity končíte spolupráci se svými
zákazníky v ČR a SR?

Na jedné straně je to trochu smutné a do-
stavuje se určitá nostalgie z toho, že po le-
tech úspěšné spolupráce se již nebudeme
setkávat se svými zákazníky, se kterými jsme
měli většinou dobré nejen obchodní, ale i lid-
ské vztahy. Na druhé straně to musíme brát
racionálně: všechno jednou končí a věk se
zastavit nedá...

A jak přijalo vaše rozhodnutí firma Legero?

Ze své čtyřicetileté praxe převážně v obuv-
nické branži považuji spolupráci s firmou
Legero za jednoznačně nejlepší a nej-
úspěšnější etapu ve své pracovní kari-
éře. Naše vztahy byly vždy velmi ko-
rektní a vážíme si toho, že
i přátelské. Budeme na tuto
spolupráci vždy vzpomínat
jen v dobrém. Za ty roky se
nám podařilo v „obratovém že-

bříčku“ firmy v prodeji Superfit dostat na čel-
ní místa, takže to rozhodování o řešení ukon-
čení naší spolupráce nebylo jednoduché
a bylo poměrně dlouhodobým procesem,
který vyvrcholil na jaře letošního roku, kdy byl
vybrán náš nástupce. Naším posledním úko-

lem, který velmi rádi splníme, bude systema-
tické a kvalitní zapracování nového obchodní-
ho zastoupení. Nový obchodní zástupce za-
čne fungovat počínaje nabídkou nových ko-
lekcí pro sezonu jaro/léto 2019.

Chcete říct ještě něco na závěr?

Končíme svou spolupráci s firmou Lege-
ro i svými zákazníky v ČR a SR s velmi
dobrými pocity. Těší nás nejen dosaže-
né dobré obchodní výsledky, ale rovněž
to, že naši zákaznickou klientelu může-
me hlavně v ČR označit za kvalitní
a perspektivní (věková struktura,
otevírání nových filiálek, ekonomic-
ké parametry). Věříme, že na tuto
naši spolupráci budou v dobrém
vzpomínat i naši obchodní partneři
a firma Legero. Našim nástup-

cům přejeme hodně úspěchů!

Děkuji za rozhovor: Michal Korol

„Byl to neuvěřitelný kongres,“ řekl Yves Mo-
rin, prezident UITIC a dodal: „20. kongres
UITIC byl neuvěřitelný kvůli rekordnímu počtu
delegátů, fantastickým návštěvám firem, vy-
soké úrovni diskuzních panelů, projevů a pre-
zentací.“ Obecně řečeno: „...kongres plně do-
sáhl svých cílů – být mezinárodním myslícím
tankem obuvi.“

Více než 30 přednášejících
Budoucnost celosvětového obuvnického prů-
myslu byla předmětem diskuze na 20. kongre-
su UITIC. Nové produkty a nové služby, Inteli-
gentní vývoj a výroba, Udržitelnost, regulační

trendy ovlivňující továrny a Nový způsob školení
a řízení znalostí byly tématy jednotlivých sekcí.
Jedna z prezentací, která byla velmi očeká-
vaná, byla ta, kterou přednesl Maarten
Oonk z Deloitte Center for the Edge: „Může-
me říci, že konečný spotřebitel má stále dů-
ležitější roli v průmyslovém procesu. Bude
klíčové pochopení toho, co chce zákazník.“
Podle pana Oonka „digitální technologie
umožňuje hlubokou změnu ve vztahu ke ko-
nečnému spotřebiteli,“ což je proces, který
je nyní velmi odlišný od toho, co se děje v tra-
dičních kamenných obchodech. V současné
době již můžeme jít do obchodu online a sdí-

let zde naše „chuti a preference“. „Pokud to
dokážeme, můžeme optimalizovat celý vý-
robní proces – od návrhu až po konečný vý-
robek – a splnit tak přání zákazníka.“

Tři dny návštěv v továrnách
Během tří dnů navštívili účastníci kongresu
více než 20 společností zabývajících se výro-
bou obuví: „Když jsem navrhl téma 20. kon-
gresu – Od módy k továrně: nový technolo-
gický věk, přemýšlel jsem o Portugalsku. Ta-
dy se dá diskutovat o tomto tématu, protože
to je jedna z mála zemí na světě, kde může-
me současně najít celý výrobní řetězec s vel-
mi dobrým know-how a hlubokou znalostí
módy a designu,“ uzavřel Yves Morin.

Zdroj: www.worldfootwear.com
Překlad: ČOKA

20. kongres UITIC 

MIMOŘÁDNĚ POZITIVNÍ BILANCE

Porto – Největší světový kongres UITIC (Mezinárodní svaz techniků pro obuvnický prů-
mysl) v květnu skončil s mimořádně pozitivní bilancí. V rámci jednoho týdne se v Portu
zúčastnilo kongresu více než 540 odborníků na obuv z 33 zemí.
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Praha – Pořadí na předních místech že-
bříčku největších textilních a oděvních vý-
robců v České republice se za rok 2017
oproti předcházejícímu roku nijak význam-
ně nezměnilo. Nejvyšší tržby v naší branži
(téměř 7,5 miliardy korun) s přehledem
obhájila textilka Juta a.s., Dvůr Králové
nad Labem; mezi oděváři se po roce vráti-
la na první místo společnost Blažek Praha
a.s. Vyplynulo to z pořadí firem, které se-
stavila Asociace textilního, oděvního a ko-
žedělného průmyslu (ATOK) – i tentokrát
ve spolupráci s odborným časopisem Svět
textilu & obuvi.

V žebříčku jsou zařazeny textilní společnosti,
dosahující tržby 200 milionů korun a více,
u oděvářů jsme tento limit stanovili na 30 mi-
lionů. Těší nás, že počet textilních i oděvních
společností je oproti roku předcházejícími
opět o něco vyšší. Zatímco v roce 2016
jsme zaznamenali 31 textilních výrobců, nyní
je to 32; u oděvářů to bylo 22 (nyní 24) fi-
rem. Co se týče nově sledovaných firem, mu-
síme zmínit zejména firmu Saint-Gobain Ad-
fors CZ. To je mj. výrobce sklovláknitých tex-
tilií pro stavebnictví. Je součástí nadnárodní-
ho koncernu Saint-Gobain. V České republice
působí v Litomyšli i v Hodonicích u Znojma.
Uvedené tržby v žebříčku jsou pouze za textil-
ní produkci. 

Je to začátek recese?
Když už jsme u technických textilií: Devět
z prvních deseti největších textilních firem se

Největší textilní podniky v ČR v roce 2017
změna 

tržby počet 2017/2016
pořadí název firmy (v mil. Kč) zaměstnanců (v %)

1(1) JUTA a.s. 7 485 2 285 +1,2
2 (2) Borgers CS spol. s r.o. 6 635 2 306 -1,8
3 Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. 5 847 949 x
4 (3) Pegas Nonwovens s.r.o. 5 814 590 +4,2
5 (4) Nová Mosilana, a.s. 3 533 986 0
6 (5) Kordárna Plus a.s. 2 320 630 -6,2
7 Adient Strakonice s.r.o. 1 542 450 x
8 (6) Toray Textiles Central Europe s.r.o. 1 509 350 -1
9 (8) Fibertex Nonwovens, a.s. 1 394 306 +10,6
10 (7) Low & Bonar Czech s.r.o. 1 140 172 -12,3
11 (9) Pleas a.s. 1 127 721 -4,7
12 (11) VEBA, textilní závody a.s. 867 819 +10,3
13 (12) Sněžka, výrobní družstvo Náchod 826 397 +9,7
14 (10) Gumotex, akciová společnost 737 476 -24,2
15 (13) Lanex a.s. 733 418 +4,9
16 (15) Mehler Engineered Products s.r.o. 675 153 +4,8
17 (16) Amann s.r.o. 613 187 -3,5
18 (14) Mileta a.s. 572 371 -13,1
19 (17) Vlnap a.s. 551 217 -2,3
20 (18) BN International, s.r.o. 513 181 +0,8
21 (19) Tessitura Monti Cekia s.r.o. 464 335 -7,4
22 (20) Stap a.s. 462 297 -1,7
23 (21) Svitap J. H. J. spol. s r. o. 448 421 -1,1
24 (25) CNM textil a.s. 425 106 +42,1
25 (22) Technolen technický textil s.r.o. 404 202 -1,7
26 (23) Conrop, s.r.o. 333 311 -0,9
27 (26) Sametex, spol. s r.o. 329 151 +18,8
28 (24) Gala a.s. 313 323 +2,6
29 (29) Singing Rock s.r.o. 253 146 +9,1
30 (30) Kümpers Textil s.r.o. 245 302 +11,4
31 (31) Hedva, a.s. 235 166 +15,2
32 (27) Grund a.s. 223 152 -15,2

Největší oděvní podniky v ČR v roce 2017
1 (2) Blažek Praha a.s. 500 168 +21,4
2 (1) Tonak a.s. 418 560 +1,2
3 (5) Koutný spol. s r.o. 406 94 +26,9
4 (3) Altreva spol. s r.o. 386 212 +6,9
5 (4) Kara Trutnov, a.s. 363 247 +8
6 (6) Anita Moravia s.r.o. 302 208 +4,1
7 (10) Deva F-M. s.r.o. 243 93 +42,1
8 (9) Kalas Sportswear, s.r.o. 225 210 +16
9 (8) Pro Len s.r.o. 203 98 -1
10 (7) Maxis a.s. 195 113 -10,1
11 (12) Evona a.s. 127 106 +12,4
12 (11) Timo s.r.o. 122 150 +6,1
13 (14) Lipoelastic a.s. 122 137 +22
14 (13) Triola a.s. 118 115 +13,5
15 (16) Vývoj, oděvní družstvo v Třešti 106 169 +12,8
16 Klimatex a.s. 104 25 x
17 (18) Otavan Třeboň a.s. 103 121 +46,7
18 Moira CZ, a.s. 100 110 x
19 Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek 91 104 x
20 (15) Clinitex s.r.o. 80 48 -19,2
21 (19) Dita výrobní družstvo invalidů 73 122 +4,3
22 (21) Lubomír Mlček – Astona 60 35 +36,4
23 (20) Moděva oděvní družstvo Konice 52 151 +15,6
24 (22) H & D, a.s. 37 40 -14

Vysvětlivky: pořadí v závorce = rok 2016 ■ x = nedostatek údajů pro porovnání
Poznámky: zařazeny textilní společnosti s tržbami 200 mil. Kč a více ■ zařazeny oděvní společnosti s tržbami 30 mil. Kč a více ■ Pegas Nonwovens s.r.o.
= údaje včetně závodu v Egyptě ■ Hedva, a.s. = údaje za koncern společností Hedva, a.s., Hedva Nitě, s.r.o., Hedva BROKÁT, s.r.o. a Hedva Prima, a.s. 
■ Pro Len s.r.o. = údaje v kumulaci i za dceřinou společnost Opro CZ, k.s., stejně jako v předchozích letech ■ BN International, s.r.o. = do 3. června
2015 pod názvem Platex, s.r.o ■ Gumotex, akciová společnost = údaje jen za textilní činnost ■ Mileta a.s. = údaje za hospodářský rok 04/2017–
03/2018 ■ Kümpers Textil s.r.o. = údaje za hospodářský rok 10/2016–9/2017 ■ Lipoelastic a.s. = pouze za činnost spojenou s výrobou textilních
a oděvních výrobků ■ H & D, a.s. = údaj tržeb je uveden bez výkonů maloobchodní sítě dceřiné společnosti Oděvy Hradec Králové a.s., dále bez výkonů
obchodní sekce Home Design a bez tržeb ze služeb ■ Adient Strakonice s.r.o. = do 4. října 2016 pod názvem Johnson Controls Fabrics Strakonice a.s. 
■ Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. = údaje jen za textilní činnost Zdroj: ATOK – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Žebříček největších textilních a oděvních podniků v ČR za rok 2017

TECHNICKÉ TEXTILIE
POTVRZUJÍ SÍLU

Foto Pixabay
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zaobírá – tu více, tu méně – výrobou technic-
kých textilií. „Klasickou“ textilkou je tak pouze
brněnská Nová Mosilana a.s. na pátém po-
řadí. Připomínáme, že Nová Mosilana je nej-
větším výrobním závodem italského koncer-
nu Marzotto Group a největším výrobcem vl-
něných tkanin v Evropě. 
V minulém vydání časopise Svět textilu
& obuvi jsme v článku Ekonomický vývoj tex-
tilního a oděvního průmyslu v ČR za rok
2017 mj. uvedli, že tato branže zaznamena-
la loni již poosmé (!) růst. Textilní průmysl se
v roce 2017 zvedl meziročně o 3,1 %. Když
však prostudujeme zde uvedený žebříček
největších textilních firem, s překvapením

zjistíme, že z celkově uvedených 32 největ-
ších výrobců jich 15 (tedy skoro polovina!)
zaznamenala propad tržeb! Že by šlo o začí-
nající recesi, o které se v textilní branži – ze-
jména v souvislosti s nedostatkem pracov-
ních sil – začíná hovořit? Naopak, vyšší tržby
meziročně hlásí 14 firem; dvě jsou uvedeny
nově a jedna dosáhla stejných trže, jako rok
předtím. 

Oděváři: nová jednička
Jak jsme se již zmínili, u oděvářů se na první
místo vrátila společnost Blažek Praha a.s.
Ta byla před rokem druhá – o pouhý milion
korun za Tonakem a.s. Nyní Blažek Praha

meziročně docílil tržby o více než pětinu vyš-
ší! Výrazně se meziročně zvedl i výrobce pán-
ských oděvů Koutný s.r.o. z Prostějova. Za
největšího „skokana“ musíme však označit
Otavan Třeboň a.s. – výrobce pracovních
oděvů. Oproti roku 2016 zaznamenal nárůst
tržeb o skoro polovinu. Pravdou ale je, že
oproti výše zmíněným společnostem jde
o menšího výrobce. 
Oděvní průmysl zaznamenal loni meziroční ná-
růst tržeb jen o 0,8 %. Náš dnešní žebříček
však hovoří optimističtěji: Z 24 uvedených fi-
rem jich hned 17 (!) dokázalo zvýšit tržby, čty-
řem poklesly a nově uvádíme tři firmy. 

Michal Korol

Praha – Vysoká škola uměleckoprůmy-
slová v Praze (UMPRUM) prohlubuje
spolupráci s Uměleckoprůmyslovým mu-
seem v Praze (UPM). V nově zrekonstru-
ovaných muzejních prostorách předsta-
vuje až do 17. června výběr nejlepších
prací studentů UMPRUM za poslední
dva roky.

Výstava Přetlak uvádí 24 prací studentů
UMPRUM. Zastoupeny zde jsou všechny
ateliéry včetně anglického programu Visual
Arts a Katedry teorie a dějin umění. Název
výstavy výstižně charakterizuje UMPRUM
jako místo s neopadajícím přívalem kreativi-
ty, překračující a odmítající existující kon-
cepce a přesahující i do dalších oblastí
a společenských témat. „Přetlak volného
a svobodného myšlení chápeme jako syno-
nymum pro energii, která chce ven a která
je nezastavitelná. Přetlak takové energie
považujeme za symbol školy, a stal se proto

ústředním motivem naší výroční výstavy,“ ří-
kají kurátoři výstavy Roman Vrtiška a Vladi-
mír Žák. 
Instalace i zvolené práce sledují strukturu
školy, po katedrách a ateliérech. Sály pro-
stupuje modrý živoucí objekt, textilní stěna,
ze které vystupují a vtahují se informace o vý-
stavě a UMPRUM. Objekt pulsující přetla-
kem kreativní energie, pracuje s expanzí
a deformací a je hlavním principem vizuální
stránky výstavy.
Kurátoři vybírali z 80 prací doporučených
jednotlivými ateliéry a katedrami. Zaměřili se
na věci, které mají smysluplný a přímý vypo-
vídající charakter, jsou srozumitelné a jasné
divákovi už na první pohled. Jmenovat může-
me zavlažovací stěnu pro rostliny Amálie
Koppové, plán utopického azylového města
Tomáše Nováčka, elektrobus Darka Zahálky
nebo vějíře Anny Ročňové, která pracuje
s kombinací přírodních materiálů a vyjetého
oleje. Jsou zde zastoupeny i teamové práce,

jako projekt Pivovar Ateliéru tvorby písma
a typografie.
„Výstavu Přetlak tedy můžeme označit nejen
jako přetlak kreativity, ale i za zájem školy jen
netvořit výtvarné umění, ale řešit obecné
problémy, reagovat na ekologickou situaci,
společenské dění a potřeby lidí,“ dodává k vý-
běru kurátorka výstavy Johana Lomová.
K příležitosti výstavy je zároveň vydán katalog
podrobně seznamující s jednotlivými prace-
mi. Kromě řady informací o spolupráci UM-
PRUM a UPM a jednotlivých exponátech,
zde hrají významnou roli i samotní mladí
autoři. Ti vystupují na fotografiích ve spoji-
tosti s předměty, které je inspirovaly. Auto-
rem těchto fotografií a netradiční koncepce
představení jednotlivých studentů je Peter
Fabo ve spolupráci se studenty UMPRUM
Cindy Kutíkovou a Jiřím Mockem. Tito dva
posluchači Ateliéru grafického designu a vi-
zuální komunikace zároveň zpracovali i vý-
stavní katalog.

Práce studentů UMPRUM 2016–2017 

v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze

PŘETLAK KREATIVITY

2x foto Peter Fabo
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V rámci průzkumu ManpowerGroup Index 
trhu práce pro druhé čtvrtletí 2018 byla
všem účastníkům vybraného reprezentativní-
ho vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR polože-
na otázka: „Jak očekáváte, že se změní cel-
kový počet zaměstnanců ve vaší společnosti
v následujícím čtvrtletí do konce června
2018 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
ManpowerGroup má pro Českou republiku
k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jeli-
kož průzkum v ČR se provádí již pět let), kte-
rá eliminují dopad sezonních výkyvů v datech
týkajících se náborových aktivit. Tisková zprá-
va uvádí všechna data sezonně neočištěná. 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
druhé čtvrtletí 2018 mírné zpomalení nábo-
rových plánů. 7 % zaměstnavatelů očekává

nárůst počtu zaměstnanců, 5 % předpovída-
jí jeho snížení a 87 % zaměstnavatelů ne-
předpokládá žádné změny. Na základě těch-
to údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro
Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2018
hodnotu +2 %.
„Míra nezaměstnanosti v ČR zůstává nejnižší
v Evropě a růst HDP je jeden z nejvyšších.
Podle průzkumu ManpowerGroup index trhu
práce za 2. čtvrtletí roku 2018 pozorujeme
strukturální změny poptávky po nových za-
městnancích v české ekonomice. Dochází
k poklesu náborových aktivit ve výrobě, logis-
tice. Naproti tomu vidíme zrychlování nábo-
rů v sektoru služeb. Každopádně, celkové
náborové plány zůstávají pozitivní pro příští
čtvrtletí. Prognóza sice ukazuje na mírný po-

kles celkového tempa náboru ve srovnání
s předchozím čtvrtletím a rokem, ale dobrou
zprávou je, že 40 % velkých společností plá-
nuje zvýšit počet zaměstnanců. Aktuálně nej-
větší poptávka zaměstnavatelů je po kvalifiko-
vané a zároveň nekvalifikované pracovní síle.
Naopak převis uchazečů nad poptávkou za-
městnavatelů je na středně kvalifikovaných
pozicích v administrativě,“ řekla Jaroslava
Rezlerová, generální ředitelka Manpower-
Group Česká a Slovenská republika. 

Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategori-
ích podniků podle velikosti očekávají nárůst
počtu zaměstnanců. Zaměstnavatelé vel-
kých společností nad 250 zaměstnanců hlá-
sí nejsilnější náborové plány s Čistým inde-
xem trhu práce +38 % (40 % podniků bude
nabírat a jen 2 % firem bude propouštět).
Střední podniky předpokládají náborové plá-
ny s Indexem +16 % a malé podniky +12 %.
Zaměstnavatelé v mikropodnicích hlásí mír-
ný optimismus s Indexem +1 %.

Porovnání dle odvětví 
Zaměstnavatelé v pěti z deseti odvětví před-
povídají pro nadcházející čtvrtletí snižování
počtu pracovních sil. Nejslabší náborové pro-
středí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví
Doprava, skladování a komunikace s Indexem
-10 % a Zpracovatelský průmysl -5 %, násle-
dované odvětvími Těžba nerostných surovin
a Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání
a kultura s Indexem -4 %. Zvyšování počtu
pracovních sil hlásí čtyři odvětví, především
Ubytování a stravování s povzbudivým Inde-
xem +15 %, Finance, pojištění, nemovitosti
a další služby podnikům +11 %, následované
odvětvími Zemědělství, myslivost, lesnictví
a rybolov +8 % a Stavebnictví +3 %.

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé v Čechách a v Praze očeká-
vají v příštím čtvrtletí umírněné náborové
plány s Indexem +3 a +2 %. Morava hlásí
stagnující trh práce s Indexem +1 %. V po-
rovnání s předchozím čtvrtletím zaměstna-
vatelé v Čechách a Praze hlásí pokles Indexu
o 3 procentní body. Na Moravě Index posílil
o 4 procentní body.

Globální pohled
Zaměstnavatelé ve 43 ze 44 zemí očekávají
v nadcházejícím čtvrtletí různou míru nárůstu
počtu pracovních sil. Ve srovnání s předcho-
zím čtvrtletím zaměstnavatelé v 17 zemích
a oblastech očekávají posílení náborových plá-
nů, v 17 snižování a v devíti beze změny. Ve
srovnání se stejným obdobím předchozího ro-
ku se náborové prostředí zlepšilo v 25 ze 43
zemí a oblastí, oslabilo ve 13 a zůstalo beze
změny v pěti.

MannpowerGroup Index trhu práce

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ
ZPOMALUJE
Praha – Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu 
ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí roku 2018.
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Brno – Kdo je vůbec amatérský sportovec? Je to registrovaný
i neregistrovaný sportovec, který provádí ve svém volném čase
sport jako koníčka. Každopádně to není jeho placené zaměstnání,
ale zábava, kterou amatérský sportovec bere velice vážně a re-
kreační sportovec se může spokojit s pocitem příjemné únavy.

Pro své sportování se aktivní lidé potřebují vhodně obléknout, aby si
svůj sportovní výkon přiměřeně užili. Amatérští sportovci se ale ve
svých požadavcích blíží profesionálům a do jisté míry očekávají od své-
ho oblečení i podporu výkonu. Rekreační sportovci si přejí hlavně, aby
se cítili pohodlně a oblečení jim při jejich aktivitě neobtěžovalo a na-
opak poskytovalo maximální komfort.
Výrobce tohoto oblečení se musí zamyslet nad rozdílnými podmínka-
mi při sportovních aktivitách. Určitě by mělo splňovat jinou funkci ob-
lečení pro amatérského běžce a jinou funkci pro rekreačního lyžaře.
Každý sportovec bude vyžadovat od oblečení trochu jinou funkci, ale
společným jmenovatele bude vždy maximální komfort při sportovních
aktivitách. U outdoorových sportů jsou požadavky na kvalitu a druh
materiálu nejnáročnější. Oblečení by mělo tepelně izolovat tělo od
okolí, aby nedocházelo k ochlazení nebo naopak přehřátí. Musí pro-
pouštět pot a zároveň chránit před vnější vlhkostí, čehož lze dosáh-
nout pouze vrstvením materiálu na sebe. Spodní vrstva, která je na
těle, by měla být pohodlná, prodyšná a odvádět vlhkost. Druhá
vrstva by pak měla regulovat teplotu. Zatím nebyl vyvinut ideální ma-
teriál pro každou aktivitu. Materiály se neustále vyvíjejí a požadavky
na výrobce stoupají.

Doporučení zkušebních metod
Určitým vodítkem pro tuto oblast může být oborová specifikace OS
P 80-09, kterou vydal Textilní zkušební ústav. Tato oborová specifika-
ce usnadňuje orientaci v užitných vlastnostech. Uvádí, co by měly
splňovat materiály pro sportovní oblečení a doplňky. Doporučuje zku-
šební metody, které by se měly provádět na materiálech pro spor-
tovní oblečení a doplňky pro amatérské a rekreační sportovce. Jaké

hodnoty by měly tyto testy splňovat a dosáhnout, aby oděvy splňovaly
dané požadavky.
Dalším vodítkem je technická normalizační informace TNI CEN/TR
16422, která uvádí přehled zkušebních metod vhodných pro měření
termoregulačních vlastností textilních materiálů. Poskytuje návod vý-
běru nejvhodnějších testovacích metod v případě, kdy si uživatel mů-
že vybrat. Zavádí rovněž klasifikaci termoregulačních vlastností pod-
le tří úrovní provedení. Označení A je velmi dobrá úroveň, označení
B je dobrá úroveň a označení C je přijatelná úroveň. V současné do-
bě je trh přesycen informacemi ohledně termoregulace a těžko se
v nich člověk orientujeme. Zde jsou srozumitelně definovány termíny
termoregulace.
Není jednoduché se orientovat ve spleti informací, co nám trh posky-
tuje. Pomocí OS P 80-09 a TNI CEN/TR 16422, získáte informace,
co požadovat od sportovního oblečení a doplňků pro amatérské a re-
kreační sportovce. Další podrobnosti a informace o technických nor-
mách jsou pro zájemce v Centru technické normalizace Textilního zku-
šebního ústavu.
Přeji všem krásné sportovní zážitky v komfortním oblečení. 

Ing. Jitka Jeřábková,
Textilní zkušební ústav, s.p., www.tzu.cz

inzerce

Textilní zkušební ústav, s.p., Brno

CO OČEKÁVAT 
OD SPORTOVNÍHO
OBLEČENÍ PRO AMATÉRY?

Foto Pixabay
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Saská Kamenice – 7. mezinárodní veletrh
technických textilií mtex+ se uskutečnil 
ve dnech 29.–30. května v Saské Kame-
nici (Chemnitz). Veletrh, který se koná
jednou za dva roky, proběhl společně s ve-
letrhem LIMA – lehké stavby. Technické
tkaniny tak v praxi mohly ukázat, kde všu-
de se uplatňují.

Celkem se na zdejším výstavišti představilo
147 firem na 4 200 m2. Oproti 6. ročníku
šlo o citelný vzestup: v roce 2016 bylo na vý-
stavišti 134 firem na 3 500 m2. Vedle ně-
meckých firem se zde objevili vystavovatelé
z Belgie, Francie, Rakouska, Švýcarska a dal-
ších zemí. 

Klastr CLUTEX důležitým partnerem 
Nás může jen těšit, že se zde neztratily ani
firmy z České republiky. Ty zde mají – díky vel-
mi dobrým vztahům mezi vti – Svazem seve-
roněmeckého a východoněmeckého textilního
a oděvního průmyslu – a ATOK – Asociací tex-

tilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR
– bohaté zastoupení. Na veletrhu mtex+ se
letos představily již potřetí. Na společném
stánku o ploše 60 m2, který připravil CLUTEX
– Klastr technické textilie z Liberce, předsta-
vili své kolekce zástupci celkem 13 českých fi-
rem, na dalších 40 m2 měl samostatnou ex-
pozici Gumotex Břeclav. Jak jsme měli mož-
nost vidět, ve společné expozici převažovaly
technické textile určené především pro zdra-
votnictví. Jeden výrobek z tohoto ranku nám
představili Ing. Jiří Chvojka, Ph.D., vedoucí
katedry netkaných textilií a nanovlákenných
materiálů Technické univerzity v Liberci a Ra-
dek Jirkovec ze stejné katedry. Jde o materiál
z nanovláken, který je biodegradabilní. Laicky
řečeno: materiál, který je schopný degradace
přirozeným způsobem v organismu. Když se
použije například na překrytí chronických ran
či zánětů, je mnohem větší naděje na úspěš-
nou léčbu. Výzkum je již tak daleko, že již pro-
bíhají klinické zkoušky v Praze a Liberci. 
Ing. Miloš Beran, projektant klastru CLUTEX,
zase pohovořil o velmi dobrých vztazích mezi

klastrem z Liberce a Saským výzkumným tex-
tilním institutem STFI. „Jsme partnery hned
několika bilaterálních, ale i vícestranných
společných projektů. Jako příklad mohu jme-
novat projekt Reset – Interreg Europe, což je
mezinárodní sdílení dobrých praxí ve výzku-
mých projektech“ řekl Ing. Beran. 

Zájem o kulatý stůl
Společná expozice byla podporovaná i Minis-
terstvem zahraničích věcí ČR. V rámci eko-
nomické diplomacie (projekt Proped) se dru-
hý den veletrhu mtex+ uskutečnilo i společné
setkání českých a německých podnikatelů.
Za českou stranu zde vystoupilo 22 zástup-
ců firem, za německou stranu pak další dvě
desítky. 
Veletrh mtex+ tak prokázal svoji životaschop-
nost. Byť je v porovnání s některými podob-
nými veletrhy, jako třeba Techtextil ve Frank-
furtu nad Mohanem, veletrhem malým, v je-
ho rámci se dokáží dohodnou velké věci. Ku
prospěchu německých i českých firem. 

Text a foto: Michal Korol

Veletrh mtex+, Saská Kamenice, 29.–30. května 2018

VÝRAZNÁ ČESKÁ STOPA

Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
z technické univerzity v Liberci
(vlevo) a Radek Jirkovec

Jan Marek, obchodně-technický
ředitel firmy Inotex s.r.o. ze Dvora
Králové nad Labem na setkání
německých a českých podnikatelů

Pohled do společného
stánku klastru CLUTEX
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1. Zajímejte se
„Já tomu internetu vůbec nerozumím.
Ideální je to někomu předat, abych to vůbec
nemusel/a řešit.“ Přesně tohle je postoj,
který z vás činí snadné oběti nejrůznějších
webových vykuků. Chápu, že máte plné ruce
práce se zákazníky, se zbožím, účetnictvím,
administrativou a dalšími věcmi, které se
na podnikatele denně valí. Ale tady jde o va-
ši reputaci a vaše peníze. Proto si najděte
hodinu času a věnujte ji čtení článků o inter-
netové prezentaci. Začněte třeba tady. Pak
zkuste do vyhledávače zadat „jak vytvořit
webové stránky“ nebo „jak poznat kvalitní
web“. Porovnejte několik různých zdrojů.
Jsem přesvědčená o tom, že po pouhých
60 minutách vám bude problematika pre-
zentace vaší firmy na internetu o hodně jas-
nější. Případně si o tom můžete přečíst
i celou knihu.

2. Ujasněte si, 
co od webu chcete
Webové stránky vám mají přivádět zákazníky
a budovat dobré jméno vaší firmy. Předělá-
vat je dává smysl především ve chvílích, kdy
to nedělají, nebo když chcete, aby to dělaly
lépe. Novým webem můžete zvýšit svůj zisk,
usnadnit zákazníkům nákup zboží, zlepšit

funkčnost, získat lepší klienty nebo být na in-
ternetu lépe k nalezení.
Naopak bych byla opatrná redesignovat
stránky jen proto, že „nemají moderní
vzhled“. Znám spoustu webů, jejichž grafika
vás sice zavede pár let zpátky, ale přesto na
zákazníky působí důvěryhodně, stabilně
a poctivě a dobře plní svoji funkci.

3. Ohlídejte si doménu
Doména je webová adresa, na které jsou
zákazníci zvyklí vás hledat. Když se někam
přestěhujete a nedáte jim o tom vědět, půj-
dou jinam. To samé zjednodušeně řečeno
platí i pro internetový vyhledávač. Zavedená
doména má pro vás každopádně velkou
hodnotu, proto se vyplatí o ni pečovat.
Doménu si zaregistrujte na vaše jméno
a vaši platnou e-mailovou adresu. Na strán-
kách nic.cz si můžete zkontrolovat, jestli to-
mu tak skutečně je. Ujistěte se, že faktury
i jakákoli další komunikace budou chodit pří-
mo vám.
Rozhodně si doménu nenechte registrovat
na svého tvůrce webových stránek. Jinak se
vám může stát to, co mojí kamarádce. Její
původní webmaster si našel jinou práci a do-
ménu nechal propadnout. Okamžitě ji koupil
spekulant. Šest let budování kvalitního obsa-

hu a zpětných odkazů teď vydělává peníze ka-
marádčině konkurenci.

4. Nechte se najít
Aby vaše webové stránky dobře fungovaly,
musejí být na internetu dobře k nalezení.
Tenhle proces se nazývá optimalizace pro vy-
hledávače. Navzdory rozšířené představě
ale nespočívá v tom, že kamsi do hloubi html
kódu vložíte nějaká klíčová slova a začnou se
dít zázraky. O tom, jak dobře se budou vaše
webové stránky zobrazovat, rozhodují i věci,
které vidíte a můžete ovlivnit. Tedy obsah –
texty, nadpisy, popisy obrázků. Stránka, na
které je velký nápis Vítejte na našich strán-
kách, obrázek (s názvem „obrázek“) a jinak
nic, se na klíčové slovo „cukrárna“ prostě
zobrazovat nebude.

5. Uvažujte jako váš zákazník
Na chvíli zapomeňte, že něco prodáváte.
A představte si, že si ten samý produkt nebo
službu chcete koupit. Co napíšete do vyhledá-
vače, abyste to našli? U řemeslnických prací
a malých provozoven je to často předmět
a místo (sport Strašnice, dětský textil Ta-
chov, krejčovství Benešov). Když si nejste jis-
tí, zeptejte se svých skutečných zákazníků.

6. Místo utrácení investujte
V čem je rozdíl? Zatímco u nákladů řešíte,
abyste utratili co nejméně, u investice je dů-
ležitější, jak rychle a s jakým zhodnocením se
vrátí. Peníze, které vynakládáte na marke-
ting, by už z principu měly mít charakter in-
vestic. Přemýšlejte, co vám mají přinést,
a stejný vhled chtějte po svých dodavatelích.
Webmastery nevyjímaje.

7. Chtějte všechny přístupy
Součástí předání webových stránek by mělo
být nejen to, že jsou spuštěné a běží. Ale i to,
že k nim budete mít všechna uživatelská jmé-
na i hesla a budete vědět, kam je zadat.

Marketingový poradce (15)

NA CO SI DÁT POZOR 
PŘI TVORBĚ WEBU

Magdalena Čevelová

je marketingová po-
radkyně a lektorka.
Majitelům malých fi-
rem, živnostníkům
a volnonožcům po-
máhá získat zákazní-
ky, uvádět na trh no-
vé produkty a služ-
by, nastavovat ceny,
zvyšovat zisky a na-
cházet v práci
smysl a radost.

Praha – Jste řemeslník nebo vlastníte obchod či malou dílnu? Pak je pravděpodobné, že
jste takovou nabídku dostali e-mailem také. Nějaká firma vám chce za levné peníze předě-
lat webové stránky. Máte na to přistoupit? A co všechno si potřebujete ohlídat? Tady
jsou moje doporučení.

Kresba Pixabay
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Porto – Zástupci národních obuvnických
svazů a průmyslových komor pěti konti-
nentů podepsali společné prohlášení na
podporu volného a spravedlivého obchodu
během 3. Mezinárodního fóra pro obuv,
které se konalo v Portu 16. května. Fó-
rum proběhlo při příležitosti úspěšného
20. kongresu UITIC organizovaného spo-
lečností APICCAPS (Asociace výrobců
portugalské obuvi, komponentů a kože-
ných výrobků) a CTCP (Portugalské cen-
trum pro obuvnické technologií) a účastni-
li se ho vysocí představitelé národních
obuvnických sdružení a hospodářských ko-
mor z celého světa. 3. Mezinárodní fórum
pro obuv v Portu bylo zaměřené na mezi-
národní obchod.

Iniciátorem vzniku pravidelných mezinárod-
ních fór byla Evropská konfederace obuvnic-
kého průmyslu (CEC) v roce 2015. Fórum
funguje jako platforma pro výměnu informa-
cí, zvažuje společné iniciativy a řeší vznikající
výzvy tím, že se snaží nalézt společná řešení,
na nichž se bude dále pracovat. Z tohoto po-
hledu a ve světle nárůstu „protekcionistic-
kých opatření“ napříč světem v posledních
letech účastníci schválili společné prohlášení
a zavázali se ke spolupráci na svobodném
a spravedlivém obchodu v oblasti obuvi.

Protekcionalismus snižuje spotřebu
Uznávají, že protekcionismus snižuje spotře-
bu, investice a pracovní příležitosti, čímž
zpomaluje konkurenceschopnost a růst fi-
rem. Signatáři proto pevně vyjádřili svůj ne-
souhlas se všemi druhy celních a/nebo ne-
tarifních bariér a vyzvali tvůrce politik, aby
usilovali o vytvoření rovných podmínek pro
otevřený a spravedlivý světový trh bez prak-
tik týkajících se dumpingu a padělání. Vyja-
dřují svůj závazek podporovat dosažení toho-
to cíle sdílením informací a předáváním jejich

postoje příslušným národním vládám.
Prezident CEC Cleto Sagripanti komentoval:
„Ve střednědobém horizontu mohou protek-
cionistické režimy přispět k tomu, aby byly je-
jich společnosti křehčí. V rychle se vyvíjející
globální ekonomice a společnosti řízené spo-
třebiteli by měly místo toho pracovat národní
sdružení a tvůrci politik na společných inici-

ativách, aby naše společnosti mohly těžit
z obchodních příležitostí otevřeného a spra-
vedlivého trhu. Dnes je důležitý den pro náš
globální obuvnický průmysl, protože se do-
mnívám, že to je začátek transparentní
a otevřené spolupráce mezi zástupci pěti
kontinentů pro spravedlivý a volný obchod.“

Prohlášení o podpoře volného a spravedlivého obchodu s obuví

NESOUHLAS SE VŠEMI
OBCHODNÍMI BARIÉRAMI

Společné prohlášení
Při příležitosti 3. Mezinárodního fóra pro obuv níže podepsané národní obuvnické
asociace a průmyslové komory z pěti kontinentů (Afrika, Asie, Evropa, Severní Ameri-
ka a Jižní Amerika) vyjadřují svou podporu spolupráci při prosazování svobodného
a spravedlivého obchodu s obuví.

V posledních letech došlo k výraznému nárůstu protekcionistických režimů ve světě,
které poškozují světové dodavatelské řetězce našich spotřebních výrobků. Taková
opatření výrazně zpomalují konkurenceschopnost a růst našich konkrétních obuvnic-
kých společností, a to snížením spotřeby, zaměstnanosti a investic, a zároveň poško-
zují jejich důvěru v ekonomiku.
Proto jsme podepsali závazek spolupracovat na svobodném a spravedlivém obchodu,
bojovat proti nekalým praktikám, jako je padělání a dumping, sdílet informace a před-
ávat je našim vládám. Celosvětový obuvnický průmysl nesouhlasí s celními a/nebo
netarifními překážkami, ale místo toho podporuje a požaduje otevřený a spravedlivý
světový trh pro naše výrobky za rovných podmínek. Jako zástupci obuvnického prů-
myslu jsme i nadále odhodláni dělat co nejvíce na podporu „tvůrců politik“ při dosaho-
vání tohoto cíle.

Seznam signatářů:
● Cámara de la Industria del Calzado (CIC) Argentiny,
● Asociace brazilských výrobců obuvi (Abical ados),
● Evropská konfederace obuvnického průmyslu (CEC),
● Cámara de Industriales del Cuero, Calzado y Afines (FEDECCAL F.G.) z Chile,
● China Industry Leather Association (CLIA),
● Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, El Cuero Y Sus Manufacturas (ACICAM),
● Fédération Fran aise de la Chaussure (FFC), Francie,
● Italská asociace výrobců obuvi (Assocalzaturifici),
● Federación de Industrias del Calzado Espa ol (FICE),
● Asociace výrobců portugalské obuvi, komponentů a kožených výrobků (APICCAPS),
● Jihoafrická asociace obuvnického a kožedělného průmyslu (SAFLIA),
● Distributoři a prodejci obuvi Ameriky (FDRA)

Zdroj: cec-footwearindustry.eu, Překlad: ČOKA

Signatáři prohlášení v Portu
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Licenční smlouva by měla obsahovat rozsah
práv a povinností nabyvatele, zejména jestli je
oprávněn k plnému užívání díla, případně
pouze k jeho rozmnožování, rozšiřování, pro-
nájmu, půjčování, vystavování nebo sdělování
díla veřejnosti, například rozhlasem nebo te-
levizí. Často se řeší, jestli lze např. film či kni-
hu šířit na celém světě, nebo pouze pro kon-
krétní území. Rozsah musí být alespoň obec-
ně uveden. Vedle toho by se mělo uvést, jestli
nabyvatel může dílo měnit, spojit s jiným dí-
lem nebo zařadit do souboru, jako je napří-
klad sbírka básní nebo zpěvník.

Jak stanovit odměnu
Licenční smlouva je úplatná. Musí v ní být sta-
novena výše odměny autora, nebo alespoň
způsob jejího vypočtení. Pokud je závislá na vý-
nosu z využití licence, má autor právo nahlížet
do dokumentů pro vypočtení reálné odměny,
může kontrolovat například uhrazené či ne-
uhrazené faktury. Smlouvu lze v určitých přípa-
dech uzavřít i bezúplatně, např. pokud fotograf
svá práva postoupí dobročinné organizaci ne-
bo třeba všem za určitých podmínek (creative
commons). Pokud jde o ochrannou známku
nebo patent, musí být bezplatnost ve smlouvě
výslovně uvedena. Licence může být i tzv. vý-
hradní. To znamená, že autor nesmí uzavřít

další licenční smlouvu s žádnou jinou osobou
a ani on sám nesmí vykonávat svá majetková
autorská práva svěřená nabyvateli. V tomto
případě musí být smlouva v písemné formě.
Není vyloučeno si s autorem sjednat i smlou-
vu o smlouvě budoucí, která se bude týkat li-
cence k dílu, které teprve vznikne. Typicky
pokud si chceme objednat sochu, obraz ne-
bo chceme vydat všechna budoucí pokračo-
vání úspěšné knihy.

Jak ukončit licenční smlouvu
Smlouvu na dobu neurčitou je možné vypově-
dět s výpovědní dobou jednoho roku od kon-
ce měsíce, kdy výpověď došla druhé straně.
Smlouvy na dobu určitou obecně nelze vypo-
vědět, pouze pokud by došlo k jejímu záva-
žnému porušení jednou ze stran.
Od výhradní licenční smlouvy lze odstoupit
tehdy, když nabyvatel nevyužívá, nebo využívá
nedostatečně svoji licenci, tudíž z ní autorovi
neplyne žádný nebo jen malý příjem. Odstou-
pením se smlouva ruší od počátku. Strany si
tedy musí vrátit, co již plnili.
Pokud máte v úmyslu uzavřít licenční smlou-
vu, dejte si pozor na to, jestli je výhradní či
nevýhradní, zda je na dobu určitou či neurči-
tou. Liší se tak v možnosti výpovědi, v rozsa-
hu oprávnění nabyvatele a ve způsobu sjed-

nání odměny. Doporučujeme nechat si vytvo-
řit smlouvu na míru, neboť každé dílo je ně-
čím specifické a je potřeba konkrétní situaci
perfektně přenést do smlouvy tak, abyste se
vyhnuli nepříjemnostem, například sankcím
(smluvním pokutám a penále) nebo ušlému
zisku. Vzor licenční smlouvy stažený z inter-
netu nemusí spolehlivě ochránit vaše práva,
ať už jste autorem díla, nebo tím, kdo ho
chce využívat.

Advokát radí

CO BY MĚLA OBSAHOVAT
LICENČNÍ SMLOUVA?

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 – Licenční smlouvou umožňuje autor díla nabyvateli licence nakládat s dílem tak, 
jakoby měl sám autorská práva. Umělec či tvůrce se tak vzdává kontroly nad svým dílem.
Kromě základních náležitostí smlouvy, jako je označení smluvních stran, podpisů a určení
doby trvání smlouvy (maximálně na dobu trvání autorských práv), by měla také označo-
vat, zda jde o hudební, dramatické, fotografické, kinematografické, výtvarné či jiné dílo.

Kresba Pixabay
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Během večerní akce s názvem RE:
18 módní performance (Reminiscen-
ce – respekt – republika) svoji oděvní
kolekci představil Ateliér Ivety Řádko-
vé a módní návrhář Pavel Jevula.
Značka Procházka Carbon Luggaage
připravila performanci s karbonovými
zavazadly. 
Pavel Jevula se běžně ve svých autor-
ských kolekcích zabývá sociálními té-
maty. V minulosti spolupracoval se
značkami Blažek, Jablonex, Rialto, aj.
Jevula ve své aktuální kolekci reflektu-
je, letošní úctyhodné výročí vzniku Če-
ské republiky. K vidění byly, tradiční,

státní barvy jako jeden ze symbolů 
České republiky, siluety odkazující na
období nově vzniklé republiky, v kombi-
naci s aktuálními trendy. Výběr mate-
riálů, z nichž následně designér vytvo-
řil modely pro zmíněnou významnou
příležitost, odpovídal kritériu „made in
Czech“.
Propojení sportovní elegance, jem-
ných pastelových barev a neonů... To
je městský styl letošního léta podle
Ivety Řádkové. Nová kolekce zmíněné
designérky spojila i aktuální trendové
materiály, jako je elastický úplet a eko-
kůže se zajímavými doplňky.

Iveta Řádková a Pavel Jevula 

PŘEHLÍDKA V BRNĚ

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V minulém vydání vašeho časopisu jsem si se zájmem přečetl článek o ekonomic-
kém vývoji českého textilního a oděvního průmyslu za rok 2017. Píše se v něm,
že již osmým rokem za sebou jde o „růstový“ rok. To je samozřejmě velmi lichoti-
vé hodnocení. Já se ale obávám, že hodnocení dalšího roku, a možná již toho le-
tošního, tak pěkné nebude. Ve fabrikách nám totiž scházejí zaměstnanci! 
Dělám v textilní branži již pár desítek let, ale takový nedostatek pracovních sil jsem
ještě nezažil. Je to důsledek chybné politiky všech dosavadních vlád – bez rozdílu,
zda šlo o pravicové či levicové. Celé školství je špatně postavené: každý chce být
manažerem či nejlépe pak ředitelem, ale nikdo nechce makat! Vznikly tady soukro-
má gymnázia a vysoké školy, kde vystuduje snad každý, kdo se na studia dá. Ale
uzavírají se odborná učiliště a také střední školy. Jestli jsem dobře informován, ze
všech textilních odborných středních škol zbyla v republice jen jediná – v Liberci.
To je tristní stav českého školství. Nejhorší je, že to stále nikdo neřeší! 

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

Pokud i vy máte co říci ostatním lidem z textilní, oděvní či obuvnické
branže, pošlete nám vzkaz či dotaz na e-mail: redakce@textil-obuv.cz
Rádi ho zveřejníme.
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Brno sf – V Umělecko-průmyslovém muzeu v Brně se konala v úterý 
22. května přehlídka českých módních návrhářů Ivety Řádkové a Pavla 
Jevuly, a to v rámci Festivalu RE:PUBLIKA 1918–2018, který oslavuje 
letošní 100. výročí vzniku Československé republiky.

Modely Ivety Řádkové
Foto 

Tomáš Svoboda






