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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

máte v rukou další vydání odborného časopi-
su Svět textilu & obuvi. Připravili jsme v něm
další zajímavé čtení pro všechny čtenáře –
obchodníky, výrobce, školy a instituce – z tex-
tilní, oděvní a odborné branže. 
Tak jako vždy začínáme zprávami. Mezi nimi
bych rád upozornil na krátkou, leč pro naší
branži významnou noticku. Týká se zápisu do
seznamu nehmotného dědictví UNESCO,
kam přibyl textilní modrotisk. Je to první zá-
pis do UNESCO z naší branže. Unikátní na
tom je, že o tento zápis požádalo celkem pět
zemí společně: Kromě České republiky také
Slovensko, Německo, Rakousko a Maďar-
sko. Tam všude se modrotisk dělal, dělá
a doufejme, že i dělat bude nadále. 
Dále se na stranách 8–17 dočtete, jaké jsou
trendy dámské, pánské a dětské módy pro
jaro 2019; na stranách 18–19 i jaké novin-

ky připravili výrobci módních doplňků. Na
straně 34 se zase můžete seznámit se sku-
tečností, že výroba oděvů se pomalu, ale jis-
tě vrací z Asie do Evropy; je to rychlejší
a v některých případech dokonce i levnější.
Že by se svět vracel do starých kolejí?
Kromě toho se dočtete další zajímavosti,
mj. jak může výrobě pomoci umělá inteli-
gence (str. 28–29), či o tom, jak a proč je
pro zaměstnavatele obtížné najít vhodné za-
městnance; zároveň text monitoruje, jak
nedostatek talentů zaměstnavatelé řeší
(str. 30–31). 
Na závěr mi dovolte, vážení čtenáři, popřát
vám všem co nejspokojenější prožití vánoč-
ních svátků a také mnoho štěstí, pracovních
úspěchů a hlavně zdraví v nadcházejícím ro-
ce 2019.

Michal Korol,
šéfredaktor
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sf Brno – Večer s folklórní tématikou se
začátkem listopadu konal v brněnské ka-
várně ERA. Hlavním bodem programu byla
módní přehlídka brněnské firmy Folklor-
Styl. Módní přehlídku firma uspořádala ta-
ké jako oslavu svého nově otevřeného vý-
dejního místa, jenž se nachází v Brně na
Cejlu 40/105, vchod je z Bratislavské 73. 

Tvorba firmy se opírá o pevné základy. Prof.
PhDr. Alena Křížová, Ph.D. z Ústavu evrop-
ské etnologie Masarykovy univerzity v Brně,
pomohla FolklorStylu s odborným uchopením
problematiky oblečení s folklorními prvky, a to
v kontextu uceleného historicko-sociálního vý-
voje. Její znalosti jim umožnili hlouběji pocho-
pit souvislosti vývoje designu oděvu s národní-
mi tradičními motivy od cca 17. století přes
aktivní práci Československého ústředí lidové-
ho umění a výroby až po současný design.
FolklorStyl na módní přehlídce představil ko-
lekci společenské módy inspirovanou folklor-
ními prvky na Slovácku. Objevila se zde ale
i pletená kolekce, která umožňuje plně vyho-

vět požadavkům designéra a zapracovat folk-
lorní prvky do úpletů přesně dle jeho před-
stavy. Nespornou výhodou cardiganů je, že
jsou oboustranné, což z výrobku dělá tzv. dva
v jednom. Vznikla kolekce pletené módy ply-
nule navazující na volnočasovou módu triček
a riflí ve folklorním stylu. 
Na módní přehlídce se prezentovala také ko-
lekce Svéráz. Ta je postavena na vyšívaných

ornamentech různých regionů folklorního
kraje České republiky na trikách, sukních
a krátkých kalhotách. Celkový počet předsta-
vených kusů čítal 80, byly poskládány větši-
nou do dvou až třískupinových modelů. Fir-
ma FolklorStyl uvítá další nabídku spolupráce
především s obchodníky, kteří by rádi zavedli
do svého butiku nový folklorní styl, ale i s vý-
robci a dodavateli

Vážení čtenáři

blíží se konec roku, což je vhodná příle-
žitost k malému zamyšlení. I v letošním
roce si zřejmě textilní a oděvní průmysl
jako celek zachová trend růstu tržeb.
Podle mého odhadu by se jejich nárůst
mohl pohybovat v průměru okolo jedno-
ho až dvou procent. Ovšem pro samot-
ný oděvní průmysl již tak optimistický vý-
hled není. V tomto případě je velmi prav-
děpodobné, že tržby budou stagnovat
nebo i klesat. Obdobně jako vloni, hlavní
příčinu tohoto stavu můžeme hledat
v enormním nedostatku zaměstnanců

a velkém tlaku na růst mzdových nákladů. Také počáteční předpo-
klad, že se podaří tlak na pracovním trhu zmírnit náborem pracov-
níků z Ukrajiny, se nepotvrdil. A ani při výhledu do příštího roku se
nezdá, že by se tato situace měla nějak výrazně změnit. Zde se na-
bízí, buď hledat zaměstnance i v jiných zemích než jen na Ukrajině,
nebo část výroby přesouvat do destinací s nižšími výrobními náklady.
Za tímto účelem také ATOK v příštím roce plánuje přípravu podnika-
telské mise do Makedonie. 

Z hlediska zahraničního obchodu stále
přetrvává u vývozu textilního a oděvní-
ho zboží z ČR vysoký podíl evropských
zemí. Mimo ně se vyváží jen velmi má-
lo. Posílení významu mimoevropských
trhů jako odbytiště českého textilního
a oděvního zboží je i jednou z priorit
ATOK. Z tohoto důvodu také v příštím
roce plánuje za podpory Ministerstva
zahraničních věcí podnikatelské mise do Etiopie a na Blízký východ.
Vedle těchto misí by pak ATOK chtěl zorganizovat kulaté B2B stoly
při veletrhu TECHTEXTIL, a to s německými, tchajwanskými a izrael-
skými podnikateli. V polovině příštího roku by také měli do ČR zamířit
textilní a oděvní podnikatelé ze Severní Karolíny v USA. Lze si jen
přát, aby výsledky vzájemného setkávání vedly ke zvyšování vzájemné
obchodní výměny. 
Vážení čtenáři, využívám této příležitosti, abych Vám do nového
roku popřál hodně podnikatelských, pracovních i osobních úspě-
chů a věřím, že se s mnohými z vás setkám na některých akcích,
které ATOK pořádá nebo spoluorganizuje.

Jiří Česal
výkonný ředitel 

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

V České není mnoho výrobců, kteří nabízejí
modrotisk. Patří k nim Modrotisk Danzinger
v Olešnici na Moravě a také firma Strážnický
modrotisk. Zapsáním modrotisku do seznamu
nehmotného kulturního dědictví UNESCO má
Česká republika v tomto ocenění již šestou po-

ložku. Naposledy byla před dvěma lety zapsá-
na do seznamu nominace na zápis loutkářství
(společně se Slovenskem). Dále jsou na listině
také slovácký tanec verbuňk, masopustní ob-
chůzky a masky na Hlinecku, sokolnictví a také
jízdy králů na jihovýchodě České republiky.

Brno 

PŘEHLÍDKA INSPIROVANÁ TRADICÍ

Textilní modrotisk

NA SEZNAMU UNESCO

Praha – Textilní tiskařská technika modrotisk je od 28. listopadu letošního roku na sezna-
mu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Při zasedání na Mauriciu o tom rozhodl pří-
slušný výbor. O zápis společně žádalo Česko, Slovensko, Německo, Rakousko a Maďar-
sko. O zápisu modrotisku informovalo UNESCO na svém twitterovém účtu.

2x foto: Eliška Mikšová

Foto: Modrotisk Danzinger



5

Zprávy Svět textilu & obuvi

listopad – prosinec 2018

Vážení čtenáři

máme jasné signály o tom, že se výroba
obuvi začíná opět pomalu vracet do Evro-
py a obuvnické firmy ze západní Evropy
často hledají výrobce kvalitní obuvi ve vý-
chodní Evropě. Také čeští spotřebitelé za-
čínají vyžadovat nabídku kvalitní obuvi do-
mácí provenience, která odpovídá určitým
standardům, na které byli zvyklí, a to nej-
en kvalitativním, ale i proporčním a kon-
strukčním. Dochází k propojování mladých
návrhářů s výrobními firmami – zejména
markantní je tato skutečnost u segmentu
dětské obuvi. Bohužel limitujícím faktorem

je dnes nedostatek pracovních sil a obuvnické výrobní firmy musejí od-
mítat zakázky zejména z těchto důvodů. Úkolem České obuvnické a ko-
žedělné asociace (ČOKA) proto zůstává podporovat mladé lidi a přilákat
je do obuvnické výroby, ale rovněž do odborných prodejen s obuví. Ma-
loobchodním prodejcům s obuví a koženou galanterií konkurují nejen vel-
ké řetězce, ale dnes zejména různé e-shopy, protože internetové portá-
ly každoročně zvyšují podíl nákupů od konečných spotřebitelů. Jedině
kvalifikovaný prodej s odborným poradenstvím může udržet zákazníky

klasickým maloobchodům. Proto také ČOKA na-
bízí a realizuje řadu specializovaných školení ze-
jména pro prodejce obuvi a kožené galanterie. 
Co je velmi důležité je skutečnost, že se ČOKA
stala od 1. 1. 2018 členem Evropské konfede-
race obuvnického průmyslu (CEC) se sídlem
v Bruselu. Zástupci ČOKA se tak mohou úča-
stnit již rok vybraných jednání této důležité ev-
ropské konfederace a vznášet zde svá stanovi-
ska za Českou republiku. CEC vede jednání
s americkou stranou a snaží se minimalizovat případné sankce, které
by se mohly dotknout i segmentu obuvi. Další jednání se vedou o ome-
zení tarifních a netarifních bariér při vývozu evropské obuvi do Ruska,
Mexika, Brazilíe a dalších zemí. Nový projekt CEC by se měl týkat popu-
larizace „obuvnictví“ v Evropě mezi mladou generací. Zejména v těchto
aktivitách se chce angažovat také ČOKA.
Dovolte mi, abych Vám popřál příjemné a pohodové prožití svátků vá-
nočních a do nadcházejícího roku 2019 pak pevné zdraví, pracovní
i osobní úspěchy a zejména, abyste neztratili vůli a chuť podnikat. Vy-
kročte do nového roku správnou nohou a ve správné obuvi!

Miroslav Bísek
prezident 

Česká obuvnická a kožedělná asociace

S novým jménem Czechoslovak Fashion
Week překračuje event nejen hranice regi-
onu, ale má také ambice pokořit hranice
běžných standardů typických pro módní
týdny po celé Evropě. Díky přívlastku Fasho-

in Week Bez hranic přinese zcela novou
úroveň příležitostí jak pro profesionály
v módním průmyslu, tak i pro milovníky
a nadšence módy a v neposlední řadě také
zákazníky. 

Czechoslovak Fashion Week má již určen no-
vý termín konání, a to od 15 do 19. března
2019. Snahou této akce je vytvořit prostor
pro dialog nejen na úrovni kreativní, ale ze-
jména na úrovni obchodní. Chce představit
kvalitu české a slovenské designérské scény
zahraničním trhům jednak prostřednictvím
produktů samotných, ale také za pomocí je-
dinečného digitálního příběhu, který bude
v průběhu celého fashion weeku vyprávět
v online streamu.

Ostrava Fashion Weekend 

MĚNÍ SE KONCEPCE

sf Ostrava – Letos v listopadu se měl konat již třetí ročník Ostrava Fashion Weekendu,
ale nebylo tomu tak. Akce se mění na Czechoslovak Fashion Week. Organizátoři ostrav-
ských módních dnů se rozhodli pro tuto změnu z důvodu, aby akce více odpovídala aktuál-
nímu trendu společnosti ve 21. století a díky tomu přiblížili módu většímu počtu lidí. 
Novou podobu akce výrazně ovlivní možnosti online světa a aktuální technologie.

sf Praha – Designblok, Prague Internati-
onal Design Festival je největší výběrová
přehlídka designu a módy ve střední Evro-
pě. Historie festivalu sahá do roku 1999,
kdy jej založila Jana Zielinski a Jiří Macek,
ředitelé pořádající agentury Profil Media.
Designblok tradičně uvádí tvorbu designé-
rů a výrobců z celé Evropy, představuje
novinky prestižních značek i prototypy
mladých designérů a designérských stu-
dií. Letošní dvacátý ročník se konal ve
dnech 25.–29. října. 

Hlavním místem konání bylo Výstaviště Hole-
šovice v Praze, ale do Designbloku se zapoji-
la také celá řada galerií, ale i výstavních pro-
stor a showroomů po celé Praze. V rámci
areálu Výstaviště Holešovice se otevřely čty-
ři specializované prostory. Openstudio – pro-
stor pro designéry, školní ateliéry a studen-
ty, Superstudio – prostor určen výrobcům,
Designérie – centrální hala s instalací če-
ských tvůrců a Art house – prostor pro sbě-
ratelský design. Další instalace byly umístěny

na venkovní ploše zmíněného výstaviště. Cel-
ková výstavní plocha Designbloku čítala zhru-
ba 14 000 m2. Letošní ročník byl již dvacátý
a přilákal rekordních 50 550 návštěvníků.
Designblok 2018 tradičně trval pět dní a na-
bídnul velmi pestrý program, během kterého
mimo jiné proběhly módní přehlídky Hany Zá-
rubové, Moniky Drápalové, Miro Saba, Pavla
Brejchy, Kláry Nademlýnské, Pavla Ivančiče,

Terezy Rosalie Kladošové, Agáty Seehakové,
Adama Kosta, Lenky Vackové, Kateřiny Pla-
mitzerové s Alenou Jakubovou. Na mole se
představili finalisti soutěže Diploma Selecti-
on z dvanácti evropských zemí a program
nabídl několik oděvních performancí v čele
s charitativním projektem Nadotek, za kte-
rým stojí Liběna Rochová ve spolupráci s vý-
tvarníkem Musou.

Designblok 

JUBILEJNÍ DVACÁTÝ ROČNÍK

Foto: Lucy Creative Agency Foto: Herminapress
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Paříž – Pod názvem The Fairyland for 
Fashion (Pohádková říše pro módu) se 
od 17. do 20. září představily pařížské
veletrhy Texworld Paris, Texworld Denim
Paris, Avantex Paris, Shawls & Scarves
a Apparel Sourcing Paris, pořádané spo-
lečností Messe Frankfurt. 

Kromě toho se také poprvé uvedl nový vele-
trh Leatherworld Paris, který vedle módních
materiálů s kresbou zvířecí srsti prezentoval
také syntetické a veganské usně a imitace ko-
žešin. Nechybělo ani trendové fórum a módní
přehlídky. Veletrhy přilákaly 15 075 návštěv-

níků z 27 zemí. „Jsme potěšeni energií a nad-
šením, které veletrh vyvolal, čilým obchodová-
ní na Elite, povzbudivým startem segmentu
hedvábí a návštěvností pravidelných návštěv-
níků navzdory určitým problémům s cestová-
ním a posunem termínů některých meziná-
rodních veletrhů, zejména v Asii. Hlavní textil-
ní veletrh v Šanghaji se totiž vrátil termínem
na konec září, ale naštěstí se to na poklesu
návštěvnosti neprojevilo. Paříž jako město
módy si stále zachovává svou přitažlivost
a globálnímu módnímu průmyslu má co na-
bídnout,“ vysvětluje Michael Scherpe, prezi-
dent společnosti Messe Frankfurt ve Francii.

Speciální nabídka Elite představila 25 vybra-
ných vystavovatelů z Bangladéše, Indie, Ja-
ponska, Libanonu, Pákistánu, Nizozemska,
Tchaj-wanu a Turecka, které vybrala komise
na základě kritérií jako je kvalita, konkuren-
ce schopnost (cena), dodací lhůty a logisti-
ka. Návštěvníci nabídku Elite velmi dobře
přijali, protože si mohli na jednom místě
udělat dokonalý přehled o škále vysoce kva-
litních produktů, aniž by je museli složitě vy-
hledávat. 
Příští ročník veletrhu se koná od 11. do 14.
února 2019 na pařížském výstavišti Le
Bourget.

Veletrh TEXWORLD Paříž

POHÁDKOVÁ ŘÍŠE PRO MÓDU

sf Brno – V Brně se v polovině října konal
třetí ročník studentského eventu s názvem
Malá noc módy. Akce proběhla v opuštěné
bývalé škole Františka Josefa v Brně. Sna-
hou organizátorů Malé noci módy je vytvá-
řet v Brně novou platformu prezentující če-
skou módu a alternativní oděvní scénu. 

Hlavním letošním tématem byla identita. Její
objevování, hledání, online interpretace a vy-
tváření nových identit. Na akci byly také pop-
upy lokálních značek a návrhářů, videoinstala-
ce i tetovací koutek. První den proběhla před-
náška Fashion Revolution na téma Zero waste
fashion, následovala přednáška Veroniky Rup-
pert Modeschau x Identita. Přednáškový blok
prvního dne završilo povídání Nadace Veronika

x Helena Továrková s tématem Něco by se
mělo dělat. Po přednáškách se konala fashion
show Freakshow mladé módní návrhářky Do-
miniky Kozákové. Druhý den akce byl věnován
módním přehlídkám, v rámci kterých předsta-
vili své kolekce módní návrháři jako Eva a Hana
Prokopovy, Natalia Dreven, Jan Smejkal a Jo-
hana Skálová, Nicol Ševčíková, Romana Lidi-
aková, značka Mirka Mirka, pod níž tvoří Miro-
slava Nováková zaujala propojením plavek a ve-
černího oděvu, Natálie Vencovská, Adam Bar-
talský, Matěj Grznár, Hana Kubešová, Severa,
Khaku clothes, Iveta Jasiunaité z LTU, Anna
Tran se ve své kolekci zabývala tématem iden-
tity na sociálních sítích a kapsy modelů vyšila
materiálem, který ruší mobilní signál, Lucia
Sadecka, My Linh, Princess.tiramissu.

Berlín – V berlínském uměleckoprůmyslo-
vém muzeu (Kunstgewerbemuseum) byla
13. října zahájena výstava módních šper-
ků pod názvem Bijoux Bijoux! Módní šper-
ky od Chanel po Diora za období
1930–2007.

Coco Chanel byla první módní návrhářkou, kte-
rá rozpoznala kreativní potenciál módních
šperků a od počátku 30. let je cíleně zahrno-
vala do svých kolekcí. Následovali další coutu-
riéři a dnes vytváří téměř každý velký módní
dům svou vlastní kolekci šperků pro každou se-

zonu. Na berlínské výstavě se po-
prvé představuje cca 500 objek-
tů, většinou souprav šperků, kte-
ré jsou zapůjčené ze sbírky Gisely
Wiegertové, jedné z nejvýznamněj-
ších sběratelek módních šperků. Výstava se
dělí na dvě části. První část v módní galerii
muzea představuje vzájemné působení šperků
a módy a nabízí k prohlédnutí práce Coco Cha-
nel, šperkařského domu Coppola a Toppo, fi-
rem Eisenberg, Trifari, Albert Weiss a desig-
nérů Miriam Haskellové, Kennetha J. Lanea,
Williama de Lillo až po Elsu Schiaparelli. Posky-

tuje tak jedinečný přehled o vývoji módních
šperků v Evropě a USA od r. 1930 po dnešek.
Druhá část výstavy se věnuje výlučně kreacím
módního domu Dior a představuje skvostné
soupravy šperků za období 1955–2007. Vý-
stava potrvá do 27. ledna 2019.

Brno 

MALÁ NOC MÓDY

Berlín

VÝSTAVA BIJOUX BIJOUX!

Foto: Tomáš Gál
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sf Praha – V souvislosti s oslavami a připo-
mínkami významného jubilea 100 let repu-
bliky se konalo mnoho akcí. Jednou z nich
byl čtvrtý ročník specializované konference
Historie odívání v českých zemích, který
koncem září uspořádal v Praze Národní
památkový ústav ve spolupráci s Knihov-
nou Akademie Věd ČR. Konference byla
rozdělena do čtyř bloků přednášek. 

Z prvního bloku nás zaujala přednáška PhDr.
Miroslavy Burianové z Národního muzea na
téma Ze šatníků osobností první republi-
ky. Vznik samostatné Českoslo-
venské republiky v roce 1918
nebyl jen milníkem v dějinách
státu, ale i ve vývoji společnosti
a ženského odívání. Při dneš-
ním pohledu zpět obdivujeme
oděvy historických filmů
a tehdejších hereček,
ale málo se mluví
o tom, že než se staly
módními vzory hvězdy
stříbrného plátna, objevo-
valy se na stránkách spole-
čenských a módních časopisů dámy z „lepší
společnosti“. V druhé přednášce představila
PhDr. Eva Uchalová, z Uměleckoprůmyslové-
ho musea v Praze, Spolek Pražská móda. 
Z druhého bloku nás zaujala přednáška Rad-
ka Polácha z Muzea Novojičínska s názvem
Kdo nechce míti pleš, by nosil klobouk též!,
která se týkala kloboučnické reklamy v mezi-
válečném období Československé republiky.
Kloboučnický průmysl v období mezi dvěma

světovými válkami prošel velmi intenzivním vý-
vojem a reorganizací po rozpadu Rakouska
Uherska. Musely být opětovně získány bývalé
trhy v západní Evropě a zámoří, které byly
světovým válečným konfliktem narušeny. Pod-
nikatelské elity v kloboučnickém průmyslu za-
čaly masivně do svých aktivit zapojovat rekla-
mu jako nezbytný prvek k získání nových záka-
zníků doma i v zahraničí. 
Kroj jako reprezentativní národní oděv se na-
zývala přednáška třetího bloku, jíž se chopila

Mgr. Markéta Tobolová. Lidový oděv se
během 20. století začal nosit mi-

mo své původní venkovské pro-
středí a v nově vzniklé republice

se stal symbolem vlastenectví
a příslušnosti k české
potažmo slovanské
národnosti. 

Čtvrtý blok předná-
šek poskytl prostor pro

informace o oděvech cír-
kve, o čem svědčily předná-
šky s názvy Nová církev –
nová roucha. Vývoj liturgic-
kého a duchovenského odě-

vu v Československé církvi v době první Če-
skoslovenské republiky a Mezi starým a no-
vým. Oděv a disciplína katolického kněžstva
v konfrontaci s moderním světem, ale i pro
povídání o sokolském kroji. Přednášku o so-
kolském kroji na téma S hrdostí nošený. So-
kolský kroj, úbor a scénický kostým 20. a 30.
let 20. století. si připravila Mgr. Šárka Rámi-
šová z Národního muzea.

Zdroj: Národní památkový ústav

inzerce

Düsseldorf – Mass costumization, inteli-
gentní oděvy, udržitelnost v textilním vý-
robním řetězci, stejně jako služby v oblas-
ti textilního zušlechťování v celé své roz-
manitosti – to jsou hlavní témata nového
veletrhu PromoTex Expo. 

Cílem veletrhu propagačních sportovních
a pracovních oděvů je stát se novou infor-
mační a znalostní platformou pro průmysl
a kontaktním místem pro mezinárodní firmy
zabývající se textilním zušlechťováním, ob-
chodníky s propagačními výrobky, reklamní
techniky, designéry, textilní odborníky a agen-
tury. První ročník PromoTex se bude konat od

8. do 10. ledna 2019 v Düsseldorfu ve stej-
nou dobu jako veletrhy PSI – přední evropský
veletrh pro reklamní produkty a viscom – ev-
ropský odborný veletrh pro vizuální komunika-
ci. Společně vytvoří největší evropskou asoci-
aci pro reklamu a prodej. V doprovodném
programu, na kterém se podílí Akademie pro
textilní zušlechťování, bude řada přednášek.
Nora Kühnerová, expertka na módu, design
a poradenství vysvětlí, jak inteligentní textilie
mění a budou měnit náš život. „Oblečení se
v posledních letech stále víc soustřeďuje na
funkčnost,“ říká. „Integrace elektronických
a senzorických funkcí je proto dalším logic-
kým vývojem.“ Inteligentní textilie už nacházejí

uplatnění ve sportu a medicíně, kde se před-
nostně zaměřují na sledování tělesných funk-
cí. „Díky inteligentním textiliím se však otevírá
mnohem více možností pro vývoj individuál-
ních aplikací pro zcela odlišné potřeby záka-
zníků,“ říká Kühnerová. Podle jejího názoru
existují také nové možnosti inteligentních tex-
tilií v oblasti reklamy a propagace. „Svítící tex-
tilie se často používají jako efektní vizuální ma-
teriály. Inteligentní textilie však obvykle nabíze-
jí funkční řešení, která tyto vizuální efekty pře-
sahují,“ vysvětluje Kühnerová. 
Na prvním ročníku veletrhu se představí přes
tisíc vystavovatelů a očekává se cca 25 000
odborných návštěvníků z celého světa.

Michal Marek

MŮRA NAŠLA
SVĚTLO

Praha – Módní návr-
hář Michal Marek
představil začátkem
listopadu v centru
Prahy v hotelu Nyx
tematickou kolekci
Můra. V šesti podla-
žích se odehrávající
fashion show byla
smrští emocí
a zdánlivě extrava-
gantních, ve skuteč-
nosti nositelných
a různým stylingům,
typům postavy
vstřícných, extrava-
gantními kuklami
ozvláštněných modelů. 

Choreografie, výrazy pečetěný look modelek,
jež se do role můry vžily, přítomné oslovily.
Byla to dekadentní hra s krásou na pomezí
totálního psycha, dalo by se říct. 
„Můra – byl to příběh, který si žil svým vlast-
ním životem, od samotného počátku výroby
až po samotný konec. Byla to kolekce, kde ně-
co začíná a něco končí. Můra je emoce, ať
příjemná či negativní. Zrod něčeho nového, či
ukončení starého. Celá kolekce vznikala v ex-
trémních podmínkách za extrémně silného fy-
zického vyčerpání, mnoho dní bez spánku,
mnoho dní bez pochopení sebe sama, bez po-
chopení ostatních a hledáním pravdy,“ popisu-
je návrhář své pocity i svoji inspiraci.

100 let republiky

SPOLEČENSKÁ ROLE MÓDY

PromoTex Expo 2019

VELETRH PRO INTELIGENTNÍ TEXTILIE

Klobouk
prezidenta T. G. Masaryka
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Sportalm Set

Trendy dámské módy pro jaro 2019

NÁVRAT K ELEGANCI, 

MIX BAREV A VZORŮ

js Praha – Móda pro jarní sezonu se před-
stavuje v rozmanitých stylech, sportovním
i dekorativním, čistém i opulentním,
s high tech i přírodními materiály. Oživení
do kolekcí vnášejí zářivé barvy a nápadné
dezény, kombinace proužků a florálních
motivů. Protikladem k divokým směsicím
vzorů a barev je čistý, téměř puristický
vzhled ve světlých neutrálních barvách,
který se vyznačuje širší splývavou siluetou
a vnáší do jarních kolekcí zklidnění.

Silné impulzy přicházejí z oblasti streetwearu
a sportswearu. Intenzivní barvy, nápadné poti-
sky, velká loga a nápisy demonstrativně poutají
pozornost, stejně jako doplňky. Do módy se
však vrací i určitá elegance, která se začíná
projevovat i ve streetwearu v evropských me-
tropolích. Klíčová je kreativita vytvářející svěží
radostný mix, podtrhující individuální styl. 
Už v podzimní a zimní sezoně se začaly víc
uplatňovat barvy a v jarní sezoně budou ještě in-
tenzivnější, zejména žlutá, pink a zelená. Vedle
křiklavých barev se však uplatní i jemné pastelo-
vé barvy jako je šeříková, decentní žluté a mod-
ré tóny, pudrová lila a tyrkysová. Velmi moder-
ně působí lehce vybledlá barva velbloudí srsti,
která vynikne na svrchním oblečení, kalhoto-
vých kompletech a halenkách. Aktuální je také
monochromní total look, který zahrnuje různě
intenzivně odstupňované tóny jedné barvy.
Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji počasí

jsou žádané celoroční materiály jako směsi vl-
ny s bavlnou, vlny se lnem, kašmíru s bavlnou
a hedvábí, jemné bavlny, len ve směsích s po-
lyamidem, lesklé viskózy. Módní jsou nepravi-
delné struktury, oživený povrch, lesk, transpa-
rence, duhově měňavé a šanžánové efekty. Ve
vzorování se objevují odvážné kombinace florál-
ních dezénů, kár, multikolorních proužků, pun-
tíků, zvířecích a džunglových motivů. Glenčeky
se uplatní na pláštích a kabátcích. 
Tvarové řešení je celkově ženštější a pěstěněj-
ší. Pozornost se soustřeďuje na pas, který lze
zvýraznit páskem nebo efektem zavinování.
Ramenní partie je širší, akcentovaná průstřihy
nebo odhalenými rameny. V přiměřeném
množství se stále uplatní rýšky a volány, jak na
rukávech, tak sukních a nohavicích. U kalhot je
důležitá hra s délkami a šířkami. Módní je vyšší
pas, záhyby a vázačka (tzv. paperbag), široké
nohavice. Džíny se představují v tradičních mo-
drých tónech nebo svítivých barvách, v čistém
nebo autentickém vintage looku. Módní džíny
ozvláštňují rýšky, boční lampasy, dekorativní
perličky i laserové efekty. Mezi halenkami jsou
novinkou modely oblékané přes hlavu. Košilové
halenky mohou být štíhlé nebo předimenzova-
né, také dlouhé, nejlépe v bílé barvě. V trendu
jsou i košilové šaty a splývavé modely v linii A,
s efekty zavinování nebo přepásané pásky, aby
upoutaly pozornost na pas. Ve svrchním oble-
čení se místo bluzonů začínají prosazovat leh-
ké parky, módní jsou i klasické trenčkoty, béž-
ové nebo kárované.

Luisa 
Cerano

ROSE & PINK

Odstíny růžové, lila a výrazná pink jsou neodmyslitelnou součástí jarních kolekcí. Dodávají svěží a živý
vzhled klasickým midi šatům, strohým kalhotovým kompletům, overalům a širokým kolovým sukním.
Ve výrazné pink vyniknou kalhoty s pasovými záhybky a vázačkou v pase. Jemné růžové tóny se obje-
vují i na lehkých jarních pláštích, bundách a parkách. S metalickým třpytem a leskem vyniknou na
strukturních pleteninách a plisovaných sukních. Mohou se kombinovat tón v tónu, se zlatavě béžový-
mi tóny nebo odvážně s červenou.

Talk About
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Riani Guido Maria Kretschmer Marc Cain Caractere

POWER SUITS

Nový pěstěný vzhled je „in“. Do
byznys oblečení se vracejí

kalhotové komplety a kostýmy, vždy
však s femininním výrazem.

U dvoudílných kompletů je
akcentovaný pas, buď vázačkou,

nebo opaskem. Dvouřadové blejzry
s širší ramenní partií, velkorysou
fazonkou a velkými knoflíky evokují

80. léta. Kalhoty jsou štíhlé,
v pyžamovém střihu, s pasovými

záhybky nebo s širokou nohavicí à la
Marlene, i ve zkrácené délce. Aby byznys

komplety nepůsobily příliš klasicky, nosí se
k nim sneakery, sandály nebo pantofle.

Maison 
Common

Gerry 
Weber

Diana 
Gallesi

Diana 
Gallesi

Tuzzi
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Sportalm Gerry Weber

Set

NEW ATHLEISURE

Sportovní námět Athleisure se rozvíjí i v jarní sezoně. V půvabné
směsici stylů se spojuje nový subtilní sportovní výraz s femininním

vzhledem a florálními motivy do nového módního looku. Typické
jsou mikiny s kapucí, parky, bluzony, kalhoty s lampasy nebo úzkými
bočními proužky. Nepostradatelné jsou tunýlkové průvleky, výrazná

zdrhovadla a kontrastně barevné náplety. Dekorativní prvky jako
jsou šňůrky, pásky se objevují se na límci, rukávech, v pasovém

límci a umožňují různé možnosti řasení a hru s objemem.

10

NEW UTILITY

Námět spojuje prvky utility a military s novou femininní citlivostí
a subtilními technickými prvky. Typické jsou přírodní materiály
s autentickou strukturou a organickými povrchovými úpravami,
tropické džunglové motivy, zvířecí potisky a abstrahované
kamuflážové vzory ve vojenských barvách. Strohý styl cargo

zjemňují jemné zemité tóny, hluboké výstřihy, hravé asymetrické
střihy a florální motivy na halenkách nebo kalhotách. Přidává se safari
styl, který se objevuje nejen na oblečení, ale i na obuvi. Důležitou roli
hrají béžové a khaki tóny.

Oui

Elena Miro

Luisa
Cerano

Foto: Mercedes Benz Fashion Week Berlin (MBFWB) a archiv firem

Marc CainBrax

Alberto
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Trendy pánské módy pro jaro 2019

KLÍČOVÝ JE 

INDIVIDUÁLNÍ VÝRAZ

V barevnosti se hodně objevuje modrá ve
všech odstínech. Kombinuje se s šedou a bí-
lou, také jemnou šeříkovou nebo mátovou
zelenou. Přidávají se béžové, pískové a nugá-
tové tóny, hnědá, sytá zelená, olivová a bur-
gundská. Co se týká materiálů, důležité jsou
strečové a lehké kvality a strukturní, hapticky
zajímavé materiály. Směsi se lnem, bavlna
a vlna patří ke klasice. Přidávají se expresivní
kára a vzorované pleteniny, které poutají po-
zornost. Ve vzorování se uplatní proužky
a kára, kamuflážové vzory, colour blocking,
motivy pop-art a džungle. 

U obleků je i nadále klíčovým heslem štíhlá
silueta. Důležité jsou koordinované progra-
my sak a kalhot, z kterých si každý zákazník
může vybrat a vytvořit individuální styl. Vedle
drobných struktur a mikrodezénů se prosa-
zují kára a glenčeky. Měkce konstruovaná
separátní saka se zaoblenou ramenní partií
poskytují dostatek pohodlí. Kombinaci saka
a sportovně laděných kalhot téměř vždy do-
plňuje vesta. 
Mezi kalhotami dominují výrazně barevnější
chinos. Objevují se ve štíhlejších i pohodlněj-
ších tvarech, s pasovými záhybky nebo s tu-
nýlkovým průvlekem v pase a zkrácenou dél-
kou nohavice. Základem jsou směsi bavlny
s elastanem s mikrostrukturami. Casual ná-
dech navozují různé typy oprání, vybledlé efek-
ty a kusové barvení. Kalhoty ve štíhlé siluetě
mohou být vzorované káry nebo proužky. 
Ke casual sakům se uplatní denimové košile.
Ležérní alternativou ke klasickým košilím
v modré a bílé jsou košile s florálními celo-
plošnými tisky. Hodně se objevují i drobná ká-
ra v multikolorních variantách. Košile
oživují stojáčkové nebo dvojité límce,
výpustky, kontrastní knoflíky

a kapsy s dekorativními

nášivkami. V nabídce nechybějí ani pohodlné
žerzejové košile. Nepostradatelné jsou pólo-
košile, s bílými akcenty na límci a nápletech,
také v retro stylu. V trendu jsou jak jednoba-
revné pólokošile, tak vzorované jemnými
proužky nebo žakárskými vzory. Pólokošile
z pikového úpletu jsou kusově barvené. K nim
jsou sladěné pulovry z čisté bavlny ve stejné
barevnosti. Sportovní pleteniny v šedé a kou-
řové modré završují nabídku. 
Ve svrchním oblečení se posazuje nekompli-
kovaný styl, jako jsou oboustranné pláště,
trenčkoty, parky a anoraky z nylonu, vojenské
polní kabátky a bluzony ze směsi bavlny se
lnem. Objevují se i hybridní modely ve stylu
workwearu. Velkou roli hraje lehkost a pro-
myšlené detaily jako např. štepování svěží
oranžovou, žlutou, červenou a modrou.

js Praha – V pánské módě se stále víc prosazuje sportovní výraz, lehkost a pohodlí pro
nošení. To vše ovlivňuje i formální oblečení, které se představuje ležérně a sebevědomě
v individuálně sestaveném looku. Vedle stále módní štíhlé siluety se zvolna začínají prosa-
zovat i lehce širší střihy. Velkou roli hraje workwear, který působí autenticky a samozřej-
mě a tvoří zajímavý kontrast k formálním stylům. Vlivy z oblasti sportswearu se interpre-
tují pěstěněji. Výrazné barvy, vzory a tisky poutají pozornost.

12
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Roy Robson

URBAN TRAVELLER

Námět pro muže, kteří hodně cestují a potřebují módu, která
spojuje styl a funkčnost. Funkční a lehounké materiály

přesvědčují svými vlastnostmi, jsou extrémně elastické,
chladivé a rychle schnoucí. Ke kalhotám s velkoraportními
nebo drobnými káry tvoří kontrast denimové košile. Vedle

kalhot chinos, cargo a džínů se uplatní i joggingové tvary. Svěží
barevné akcenty navozují sportovní vesty, svetry a mikiny

s kapucí v šeříkové, žluté a červené. Lehké kabátky, anoraky
a bluzony vykazují prvky workwearu.

Pierre Cardin

METROPOLITAN DANDY

Rafinovaný byznys look se představuje s inovativními detaily. Saka
s kontrastními záplatami na rukávech, dvouřadová saka z měkké
strukturní bavlny, moderní žerzejové blejzry s fantazijními dezény
doplňují vesty s odlišným vzorem nebo kontrastní barvou, byznys
košile nebo ležérní trička. Místo saka se může využít městský
plášť v prostém looku nebo ve sportovnějším ladění s kapucí.
Alternativou ke kalhotám s pasovými záhyby a ohrnutou nohavicí
jsou luxusní džíny v čistém vzhledu nebo s decentním opráním.

Baldessarini Alberto Baumler

Baumler
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Trendy obuvi pro jaro 2019 

EXPRESIVNÍ I UMĚŘENÉ

DÁMSKÁ OBUV
V dámských kolekcích se setkávají klasické tvary, ležérní styl a moderní elegance se s městským lookem, flexibilitou a funkčností. Měk-
ké usně nappa a jemné nubuky oživují trendové metalické efekty stříbrné, zlaté nebo růžového zlata. Nápadné fantazijní a květinové 
tisky vyniknou v multikolorním provedení. Vedle nich se objevují lakové usně v pestrých barvách a vzhled hadiny. Dekorativní prvky 
s kamínky, ornamenty a přezkami, očky a nýty navozují nádech glamouru i na sportovně laděné obuvi. Nápadné jsou laserové výřezy
a perforace, stále v trendu jsou úpletové svršky. Dekorativní prvky jako pajetky, vyšívané florální motivy a třásně zdobí nazouváky 
i kotníčkovou obuv v pastelových barvách. V jarních kolekcích zůstávají důležité sneakery a hybridní obuv v trekovém vzhledu, kterým
konkurují femininní modely jako baleríny, lodičky a loafery v módních barvách. 

SNEAKERY

Stále aktuální jsou sneakery na silných podešvích, femininní
nádech podtrhují intenzivní barvy, florální vzory a pudrové
odstíny. Moderní jsou miskové podešve, které dodávají obuvi
cool sportovní vzhled. Bílé sneakery oživují barevné akcenty
v neonových barvách a široká šněrovadla.

js Praha/Milán/Düsseldorf – Trendy pro jaro vyznávají maxi-
mální svobodu v módním výrazu. Na jedné straně dochází
k určitému zklidnění, které se projevuje redukovaným pro-
stým vzhledem, na druhé se hledá něco nového, mimořád-
ného a vzrušujícího, co je třeba možné sdílet na instagra-
mu, což splňují křiklavě barevné náměty s pestrými a výra-
znými potisky a téměř kýčovitými dekorativními prvky. 
Mezi oběma extrémy se stále víc uplatňují stylové zlomy
a široká škála barev. K inspiračním zdrojům patří multikul-
turní a etnické styly i glamour look rockových hvězd. Velmi
aktuální je total look v monochromatickém ladění celého
outfitu, včetně obuvi.

Nové trendy obuvi se představily na veletrzích Gallery Shoes
v Düsseldorfu a MICAM v Miláně. Už dlouho nebylo v kolekcích vi-
dět tolik barev. Intenzivní růžové pink, červené, modré a zelené
tóny, svítivá sluneční žlutá byly zastoupeny téměř všude, vedle
nich jemné sorbetové a pudrové tóny a hlavně hodně bílé, buď
čisté nebo ve sportovních kombinacích s červenou, žlutou nebo
modrou. Jak v dámské, tak v pánské obuvi jsou nepostradatelné
výrazné a masivní podešve, které se zejména u tzv. chunky a ugly
sneakerů interpretují až expresivně. Rafinované kombinace ma-
teriálů navozují nový módní vzhled. Na pánské obuvi to mohou být
síťoviny, nylon, úplety, kamuflážové vzory, měkké usně a velury, na
dámské obuvi pak efekty lesku, nylon a tartanové vzory.

Hartjes

Blauer

s.Oliver Joya Shoes

Tamaris
Marino
Fabiani

Luca Verdi
Lloyd

LODIČKY

S příklonem k větší eleganci v módě jsou v trendu lodičky.
Nabízejí se s různými výškami a šířkami podpatků, velmi
módní jsou lodičky na platformě. Ozvláštňují je dekorativní
podpatky, mašle a přezky. Elegantní modely mají často
vlnkovitý střih svršku.

TamarisAlexandra
Voltan
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PÁNSKÁ OBUV
V pánské módě se stále víc stírají hranice mezi byznys a casual. Mezi klíčová hesla patří funkčnost a pohodlí spojené s moderním vý-
razem a uvolněnou elegancí. Hodně se prosazuje i ekologický námět, pro který jsou charakteristické decentní přírodní barvy a ruko-
dělné detaily. Vedle černé a hnědé zůstávají nejdůležitějšími barvami modrá, koňaková a šedá. Světlé kontrasty a barevné akcenty
červené nebo bílé se prosazují u módní šněrovací obuvi pro mladé. Na výsluní se dostávají červené a zelené tóny, které vyniknou na
velurových usních u městských modelů a sneakerů. Výrazné a objemné podešve jsou důležitým designovým prvkem, vždy jsou však
lehké. Miskové podešve jsou ještě objemnější a představují se ve strukturovaném vzhledu. Co se týká materiálů, na sportovní a casu-
al obuv se uplatní nubuk a velurové usně, zatímco na klasickou byznys obuv jemné usně nappa a neupravené vytříslené usně.
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SPORT & CASUAL

V kolekcích se objevují řada nových modelů, které kombinují
sportovnost a praktičnost. Ležérní kombinace z usně
a techno materiálů dodávají módní švih běžecké obuvi
a hybridním modelům. Flexibilní PU nebo bikolorní podešve
u sportovní casual a volnočasové obuvi zaručují pohodlnou
chůzi. Derbovní obuv z veluru zdobí perforace.

Melvin & Hamilton

Gangiano 
Dal

Roberto 
Morelli

SMART & CASUAL

Klasická byznys obuv se představuje se štíhlejšími kopyty.
Nepostradatelné jsou loafery z hladké nebo velurové usně.
K oblíbeným modelům patří městské usňové sneakery
v retro joggingovém nebo tenisovém stylu. Hybridní modely
s tradičními svršky a sneakerovými podešvemi jsou vhodné
i na nošení do kanceláře.

Burgundy

Dockers

Luca 
Guerrini

Grashopper

RFR 
Fabiano Ricci

Gabor

Paul Green

ANIMAL PRINTS

Motivy hadiny, leoparda a zebry ve
formě potisků hrají důležitou roli
v námětu džungle a objevují se na
kotníčkové obuvi, sneakerech
i lodičkách. V kombinaci s bílou
podešví nebo transparentním
podpatkem působí velmi moderně.

Marc Cain

il Gergo

Manila

FLOWERS

Barvy se uplatní i na florálních
motivech, které působí svěžím
dojmem na sneakerech, polobotkách,
lodičkách, balerínách a nazouvácích.
Květinové dezény patří k jaru, ať už
ve formě výrazných nebo jemných
akvarelových potisků, tak ve formě
opulentních výšivek.

LOAFERY

Pohodlné loafery se představují
z velurových usní, na kterých krásně
vyniknou módní červené a fuchsiové
tóny. Nechybějí ani mokasíny
z metalických usní ve zlaté a stříbrné.
Zdobí je usňové střapce, kovové
řetězy nebo dekorativní kamínky.

Sioux
Lloyd

Hogl

Melvin 
& Hamilton



Svět textilu & obuvi

16

Zahraniční trendy

listopad – prosinec 2018

js Florencie/Praha – Klíčovým heslem dětských kolekcí pro ja-
ro a léto 2019 na veletrhu Pitti Bimbo byly barvy, jejichž šká-
la dosahuje od jemných pastelových tónů až po výrazné pri-
mární barvy. Pozornost přitahovaly modré a hořčicové, svítivé
žluté, oranžové, červené a džunglové zelené tóny. Kolekce vy-
zařovaly optimismus nejen barvami, ale i vzory jako jsou bloko-
vé proužky ve stylu Twiggy z 60. let, plakativní puntíky ve sty-
lu Mary Quant, hýřivé florální vzory, motivy exotické fauny
a flóry a multikulturní inspirace. Vše tvořilo jeden velký eklek-
tický kaleidoskop. 

V kolekcích byl zastoupen i aktuální sportovní look s tréninkovými
kalhotami, bundami a overaly, typickými proužkovanými náplety
a bočními lampasy, bohémský námět s šaty s etnickými potisky
a výšivkami. Oblečení inspirované pop artem oživovaly fluorescenč-
ní akcenty. Romanticky laděný rockový námět s šaty a baletními su-
kénkami v jemných odstínech doplňovaly motorkářské bundy. Další
silný trend, který se na veletrhu objevil, se inspiroval Latinskou
Amerikou a výstavou malířky Fridy Kahlo. Na přehlídkách bylo mož-
né vidět miniaturní verze oblečení dospělých ve žhavých červených,
oranžových a žlutých tónech doplněné květinovými čelenkami. Mod-
rá se uplatní na tylu a rozevlátých šatech od nejjemnějších pastelo-
vých odstínů přes zářivou tyrkysovou až po plakativní tóny. Na vele-
trhu se představily čtyři zásadní trendy pro jaro a léto 2019.

Trendy dětské módy pro jaro a léto 2019

ZÁŘIVÉ BARVY 

A RETRO INSPIRACE

Mayoral

JUNGLE FEVER

Námět inspirovaný přírodou a džunglí. Paletou barev prostupu-
jí tropické zelené a zemité hnědé tóny, námořnická modrá, vi-
brující žlutá a potisky s motivy vzdálených exotických míst, tro-

pických pralesů, s hejny ryb a kvetoucími loukami. Organické
materiály, jako je len a bavlna, používané jako surové nebo zu-

šlechtěné, interagují v dokonalé rovnováze se všemi prvky:
sluncem, větrem a deštěm. Hlavní roli hraje kontakt s příro-

dou, sny o cestování. Svět džungle oživuje oblečení a doplňky.
Tropické scenérie, exotická flóra a fauna v rozmanitých tónech
a nejen zvířecí potisky, ale skutečný průzkum světa rostlin, se

stávají vizuálními impulzy pro nová dobrodružství mezi sny a re-
alitou. Od triček s maxi leopardími vzory v odpovídajících odstí-

nech po výrazné etnické styly s explozí kontrastů.

Stefania 
Pinyagina

FLOWERS & STRIPES

Trend florálních motivů z předchozích sezon pokračuje i pro jaro
a léto 2019. Jiskřivý námět s květinovými motivy a neotřelými
proužky s nádechem 50. let, která patří k velkým inspiračním
zdrojům. Barevnost podtrhují svěží přirozené textury, svazečky
květin, rýšky a krajky střídající se s nášivkami. Převažují měkké
materiály jako je tyl a taft, zdobené pajetkami a jemným povr-
stvením. Typické jsou krajkové šaty s dekorativními volány, nadý-
chané sukénky se solitérními potisky. Řasení, záhyby a švy vynik-
nou na luxusním lesklém saténu v objemných tvarech. V chla-
pecké módě převažuje casual preppy look, inspirovaný student-
skými uniformami na prestižních amerických universitách.
Charakteristické jsou mikiny s nápisy, trička a formálnější póloko-
šile v barvách americké vlajky.

Bangbang 
Copenhagen TucTuc

Boboli
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Foto z veletrhu Pitti Immagine Bimbo © Giovanni Giannoni

Amaya

LIGHT COLOURS

Světlé a pastelové barvy zvýrazňují jemné, velmi přirozené textury
bavlněných a lněných přízí. Styl se sklonem k půvabnému couture lo-

oku, který se vyznačuje nesmírnou lehkostí. Charakteristické jsou
společenské šaty v klasických liniích, které se interpretují s tisky

a detaily se současným nádechem. Šaty v princeznovském stylu, kte-
ré jsou rafinovaně elegantní, ale nikdy přehnané, nadýchané sukénky
jako okvětní lístky, tuniky a halenky s multikolorními aplikacemi. Florál-

ní a proužkové motivy vyniknou na lehounkých tkaninách. Důležitým
doplňkem jsou sandály a baleríny v kombinaci různých materiálů, in-

spirované glamour střevíčky z maminčina botníku. Pro chlapeckou
módu jsou charakteristické jemné proužky inspirované námořnickým
námětem, který se objevuje na pleteném oblečení a kalhotách s kon-

trastními stahovacími šňůrkami.

Boboli
Zombie 
Dash

Gardner 
and the Gang

Stefania 
Pinyagina

Foque Abel e Lula

Velveteen
Stefania 

Pinyagina

ACTIVE CHIC 

Sportovní námět v elegantním vzhledu se spojuje s důležitým pohod-
lím. Námět mini-me, neboli móda, která spojuje mladé i staré, ale zo-
hledňuje specifické potřeby dětí, kombinuje současnost a styl s mód-
ními trendy převzatými z módy dospělých. Pro dívky se uplatní velmi
ženská škála pastelových tónů s fluorescenčními akcenty. Rýšky, vo-
lánky, krajky a transparence v kombinaci se zářivými barvami nebo
jemnými pastely vytvářejí moderní a pohodlné oblečení. Každodenní
vzhled doplňují sportovní mikiny, legíny, trička a vesty. Outfity se při-
způsobují potřebě volnosti pohybu, jsou vybaveny různými detaily, jako
např. pásky s nastavitelnou šířkou. Neodmyslitelné jsou tréninkové
a joggingové soupravy, bundy a svetry z žerzeje a bavlny. 
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Módní doplňky jaro a léto 2019

NÁPADNÉ A EXCENTRICKÉ

I JEMNÉ A ELEGANTNÍ

DÁMSKÉ DOPLŇKY

ŠÁLY A ŠÁTKY

Zhotovují se ze směsí lnu a bavlny 
nebo bavlny a Modalu a navozují ba-
revně radostný vzhled, který rozzaří
vetkaná lurexová vlákna. Potištěné šá-
ly z čistého hedvábí jsou dokonalým
doplňkem pro den i večer. Hitem jsou
potištěné šály s motivy corporate
identity (nápisy a logy). V barevnosti
se uplatní korálová, mangová, šeříko-
vá, jablková zelená doplněné zlatými
a stříbrnými vlákny. Šátky se mohou
nosit ovázané kolem hlavy jako čelen-
ka nebo zdobí držadlo kabelky.

BRÝLE

Nabídka dioptrických brýlí je rozmanitá,
od malých a kulatých lennonek přes
velké a hranaté tvary ve stylu 70. let
až dynamicky tvarované „kočičí oči“.
Novinkou jsou hranaté obroučky od
trojúhelníkových a obdélníkových pro
šestihranné. Stále aktuální zůstávají
klasické a panto tvary, obroučky ve
vzhledu vintage, ale i velkoformátové
obroučky ve stylu 60. let evokující styl
hippies. Obroučky jsou v zásadě barev-
nější a přizpůsobují se aktuálním mód-
ním trendům. Objevují se v chladných
tónech denimu, v kontrastních výra-
zných barvách červené a fialové. Ne-
chybějí ani obroučky s módními florální-
mi dezény, skotskými káry, proužkovými
nebo grafickými vzory. U slunečních
brýlí jsou pro léto aktuální úzké hrana-
té obroučky s černými skly, které se in-
spirují filmem Matrix.

js Praha – Módní doplňky mají velký vliv na celkový výraz outfitu, ať už jde o sluneční brý-
le, šátek, klobouk, nápadný opasek, hodinky nebo bižuterie. Návrháři věnovali doplňkům
velkou pozornost, zejména náramkům a náušnicím. K nejdůležitějším trendům patří kame-
ny a štras, vrstvení, velkoplošné šperky a asymetrie. Vybírat si lze z celé škály barev, kte-
ré se mohou sladit tón v tónu se oblečením nebo vytvořit kontrastní akcent. Pokud jde
o bižuterii, velké náušnice zhodnotí sportovní outfit a masivní náhrdelník propůjčí byznys
looku osobitý styl a glamour. K čistým a puristickými liniím vyniknou geometricky tvarova-
né šperky ze dřeva a kovu. Do módy se vracejí ušlechtilé drahokamy a polodrahokamy,
které celkový vzhled doslova rozzáří.

Pro léto je důležitý námět Safari se slaměný-
mi kloboučky ve tvaru tropické helmy, měkké
sportovní ledvinky, sluneční brýle se zvířecí-
mi potisky, nápadné opasky v přírodní barev-
nosti. Bohémský styl s etno prvky se před-
stavuje vtipně, odvážně i naivně ve formě ře-

tězů nebo šňůrek s usňovými bambulkami,
kostěnými figurkami, velkými medailony a pří-
věsky, pokud možno ve větším množství. Ne-
chybí ani námět Tropical s motivy exotických
květin a ovoce v zářivých a sytých letních
barvách.

Bijoux Brigitte

Marc Cain

Luisa Cerano

Marc Cain

QVC

Bijoux 
Brigitte

TiSento
Milano

BIŽUTERIE

A ŠPERKY
Náramky se těší velké oblibě. Zhotovují
se z kovu, leštěného dřeva, lesklého
plastu, transparentního polymeru, us-
ně nebo textilie. V etno stylu se nabíze-
jí náramky v antickém řeckém, egypt-
ském, indickém, tureckém nebo may-
ském vzhledu. K must-have patří velké
kruhové náušnice ze zlata nebo stříb-
ra. Náušnice mohou mít různé geo-
metrické tvary. Stále módní náušnice
ve tvaru střapců nebo třásní dosahují
do středu šíje nebo až na ramena. Do
módy se opět vracejí ušlechtilé draho-
kamy a polodrahokamy, křišťály
a štras. Na přívěscích se uplatní ka-
mínky v jemných a vybledlých barvách.
Prosté prsteny se nosí v setech, ne-
chybějí ani masivní hranaté prsteny
a prsteny s kameny.

Gellner

Apollo

Riani
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Foto: Mercedes Fashion Week Berlin (MFWB) a archiv firem

PÁNSKÉ DOPLŇKY

KRAVATY

Nabízejí se v moderním vzhledu z ino-
vativních materiálů. Úzké kravaty se
nosí k obleku, ležérní kravaty k sepa-
rátnímu saku. V trendu jsou puristické
nebo minimalistické vzory v rozmani-
tých modrých a šedých tónech, kára
a glenčeky ve svěží letní barevnosti.
Fantazijní dezény působí cool a ležérně
na směsích hedvábí se lnem. Kapesní-
ky v náprsní kapse patří k must-have,
které se mohou nosit jako separátní
dekorativní prvek bez kravaty. Zhotovují
se z čisté bavlny nebo hedvábí a jsou
vzorovány grafickými dezény nebo pun-
tíky. Ke klíčovým barvám patří světlé až
středně syté šedé tóny, bílá a chladné
odstíny modré až po námořnickou mo-
drou a jadeitovou zelenou.

ŠÁLY

V nabídce se představují lehké šály
s florálními nebo geometrickými poti-
sky, s výraznými káry na kvalitách
s efektem crash nebo s hrubší struktu-
rou. Hodně šál vykazuje ruční povrcho-
vé úpravy a přebarvení, které vytvářejí
jedinečnou barevnost. Nechybějí ani
potisky v retro looku, efekty degradé,
tónově odstupňované proužky ve vzhle-
du denimu a žakárské vzory.

OPASKY

Byznys opasky harmonizují s obuví.
K výrazným detailům patří ručně zhoto-
vené úpravy, solitérní perforování
a světlé výpustky. Nechybějí splétané
jednobarevné opasky z high tech mate-
riálů. Barevnost zahrnuje od koňakové
přes tabákovou a bordó až po námoř-
nickou modrou, šedou a černou.

KLOBOUKY

A KŠILTOVKY

Na přehlídkách se objevovaly ikonické
rybářské kloboučky z 90. let, které
mají nyní širší krempy a jsou zhotove-
né z nepromokavých materiálů, které
se hodí do proměnlivého počasí. Nabí-
zejí se v neonových barvách nebo
s klasickými potisky kár. Také kšiltovky
jsou trendovým doplňkem a dodávají
šmrnc různému oblečení. Pro léto
jsou nepostradatelné slaměné klobou-
ky, které ladí k šatům.

OPASKY

Vracejí se široké pásky inspirované
80. léty a zdůrazňující pas, které vy-
niknou u široce rozevlátých sukní a ko-
šilových šatů. Opasky mohou zdobit ši-
roké spony, výrazné zvířecí potisky
i nápadné dekorace. Zhotovují se
z usní v přírodních barvách, z měk-
kých syntetických materiálů, robustní
plachtoviny i z materiálů s lesklým
strukturním povrchem.

HODINKY

Nabídka hodinek je rozsáhlá, od vel-
kých po malé, od nápadných po klasic-
ké, od barevných po prosté. V barev-
nosti dominují ušlechtilé a decentní tó-
ny jako zlatá, stříbrná a šedá. Nechy-
bějí však ani pestrobarevné modely,
které doplní paletu letních barev. Kovo-
vé pláště hodinek oživují štrasové ka-
mínky, pozornost upoutají duhově mě-
ňavé nebo černé ciferníky.

Carl
Gross

Benvenuto

Marc Cain

Gucci

Bruno Söhnle Suri Frey

Luisa Cerano

Marvelis

Lana 
Mueller
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Brno – Pokračujeme v našem seri-
álu, ve kterém představujeme návr-
háře a designéry z České republiky
i ze zahraničí. Tentokrát vám přesta-
vujeme Miroslava Michaela Knota,
který se narodil v Uherském Hradiš-
ti. Nyní žije a tvoří v Brně. Svět tex-
tilu & obuvi ho požádal o rozhovor. 

Jak jste se dostal ke své profesi? 

K šití jsem se dostal díky své mamin-
ce, jež má malé krejčovství. Už jako
malý kluk jsem s ní seděl v dílně
a „koukal jí pod ruce“. Byl a je to do-
dnes nádherný pocit, když se podaří
kus látky proměnit v něco krásného
a slušivého. Zprvu jsem začal tvořit
na panenky, později panenky vystří-
daly moje dvě sestry a maminka.

Čím se zabýváte především?

Odjakživa mě fascinovaly svatby,
plesy, velké společenské události
a soutěže krásy. Snad i proto se ve
své tvorbě zaměřuji právě na sva-
tební a společenské šaty. 

Co charakterizuje vaši tvorbu?

Snažím se o to, aby každé šaty
byly něčím zajímavé, praktické,
variabilní, ale i výjimečné, jako na-
příklad dlouhé šaty s odepínací
sukní nebo koktejlové šaty skryté
pod dlouhou sukní. Díky této pro-
myšlenosti vznikne vlastně model
2 v 1.

S jakým materiálem pracujete
nejčastěji? 

Poslední dobou jsou to většinou
krajky, hedvábné šifony a tyly,

mám ale rád i tafty a různé úplety. Materiály
nakupuji jak v zahraničí, tak i u českých firem.
Poutavé materiály nabízí například firmy Soli-
dus s.r.o. a Biltex, s.r.o., které jsou z Brna.
Na nákup různých aplikací chodím příležitost-
ně do Stoklasy, ale i Elis Dance Sport, s.r.o.

Který váš model byl kdy nejvíce pracný
a můžete jej popsat?

Za nejpracnější považuji asi jedny z mých po-
sledních svatebních šatů, které byly celé ruč-
ně pošité malými kousky krajky a pošité ko-
rálky. Celkové práce na těchto šatech zabra-
ly zhruba 250 hodin práce.

Který kousek ze své tvorby máte nejra-
ději a proč?

Většinou jsou mi nejbližší zrovna ty šaty, kte-
ré právě šiji, protože mám rád celý proces
výroby. Vlastním ale i šaty, kterých se nikdy
nevzdám, například ty ze soutěže Svatební
šaty roku jsou velkou srdeční záležitostí.

Kde získáváte inspiraci pro svou tvorbu?

Inspirace je všude kolem, rád ji čerpám také
v zahraničí. Přece jen jsou tam o krok dopře-
du oproti nám tady v České republice.

Kdo vás nejvíce podporuje ve vaší tvorbě?

Největší podporu a oporu mám jistě ve svých
nejbližších. Jsou i dny kdy si člověk řekne, že
už nemůže, to pak ale stačí zavolat té správ-
né osobě a hned zase získá chuť něco tvořit.
Považuji za důležité mít někoho, kdo mě podr-
ží ve chvíli, kdy to potřebuji, ale vím, je to velké
štěstí, když člověk má takového člověka (lidi)
okolo sebe, proto si toho velmi vážím.

Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Jak jsem říkal, mám rád celý ten proces od
myšlenky, výběru látky, stříhání až po posled-

Představujeme designéry

MIROSLAV MICHAEL KNOT

Foto Oldřich Hrb

Foto archiv M. M. Knota Foto Tereza Pallova
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ní stehy. Ten pocit, když hotové šaty oblékne-
te na ženu, pro kterou jsou určeny a padnou
jí tak, jak mají a rozzáří se jí oči... je úžasný.

Setkáváte se při své práci s nějakými ne-
příjemnostmi? 

Kdo se ve své práci sem tam nesetká s ně-
čím nepříjemným? V dnešní době by to byl
asi zázrak. Pár takových situací se nevyhnulo
ani mně (zpoždění dodání materiálu, nebo
když dojde materiál, který zrovna potřebuje-
te úplně nejvíce), ale jak se říká: „Co Tě neza-
bije, to Tě posílí.“ I tyhle ojedinělé situace
jsem zvládl a posunuly mě kupředu.

Kdo jsou vaše zákaznice?

Věkové rozpětí mých zákaznic je velmi širo-
ké, mezi nejmladší patří moje neteře, dosta-
ly šatičky už jako miminka a nejstarší je moje
babička, která má už krásných 90 let. 

Jsou požadavky vašich zákazníků ovlivně-
ny módními vlnami?

Módní vlny nás všechny ovlivňují v každoden-
ním životě, odpověď je tedy ano. Každá žena
totiž chce mít něco co je trendy a jiná to ne-
má.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

Nejlepší reklamou jsou spokojené zákaznice,
a také síla sociálních sítí je mocná. To pak
stačí obléci známější tvář a reklama je na
světě.

Kde prodáváte své výrobky?

Své šaty v první řadě šiji na zakázku, mám
ale také několik kousků, kterými se prezentu-
ji na módních přehlídkách a ty lze i zapůjčit.
Toho v poslední době využívá čím dál více zá-
kaznic hlavně na plesy. 

Co považujete za svůj největší dosavadní
úspěch?

Jsem rád za celou svoji dosavadní tvorbu.
Myslím, že velký úspěch je živit se prací, jenž
vás baví a naplňuje.

Dokážete si představit spo-
lupráci s některým průmys-
lovým oděvním výrobcem?

Tyto představy nemám, líbí se
mi, když jsou šaty jedinečné.
Zakládám si na tom, že šaty
jsou přímo mým výrobkem.

Máte za sebou nějakou
spolupráci, například s ga-
leriemi, slavnými osob-
nostmi, nějakou oděvní
značkou, návrháři apod.?

Ze slavných lidí jsem oblékal
Terezu Fajksovou, Michaelu
Habáňovou, Moniku Bagáro-
vou, Lucii Šafářovou a další.

Jaké máte plány do blízké
budoucnosti?

Nedávno jsem se zúčastnil
akce Brno Svatební festival.
Jde o jeden z největších sva-
tebních veletrhů na Moravě. A nyní se chci
soustředit na novou plesovou sezonu. Ne-
věsty na příští rok se už hlásí jedna za dru-
hou, tudíž plánů bude hodně. 

Jak vidíte budoucnost své tvorby?

Chtěl bych, jako dosud, dělat svou prací ra-
dost ženám, jenž mé šaty obléknou, ovšem
i těm, kteří je na nich uvidí.

Co je váš pracovní sen?

Jsem velký snílek, s tím jsem se už narodil.
Mám moto: „Věř svým snům a ty se stanou
skutečností“. A jaké jsou ty moje, to časem
uvidíte.

Co byste chtěl vzkázat na závěr našim
čtenářům? 

Jděte si za svými sny. Nebojte se v módě
experimentovat, je to vždy hra barev, stři-
hů a stylů. Jde jen o to je správně skombi-
novat.

Děkuji za rozhovor: 
Sandra Friebová

Miroslav Michael Knot 
Módní návrhář, narozený 11. února
1986 v Uherském Hradišti. Nyní žije
a tvoří v Brně. Vystudoval SOŠ textilní
Strážnice, obor Operátor oděvní výroby
– oděvní výroba a dále pak pokračoval
na VOŠ a SUPŠ textilní Brno, obor Tex-
tilní výtvarník pletařské a krajkářské
tvorby. M.M. Knot podniká od roku
2011, předtím pracoval jako návrhář
a asistent v módním salonu, kde získal
mnoho cenných zkušeností. Jeho sou-
časný ateliér se nachází v širším centru
města Brna, na ulici Stará. Tam také
můžeme vidět jeho tvorbu, představuje
ji ale i na módních přehlídkách a dalších
akcích. Můžeme jej sledovat na sociální
síti facebook. Designér svoji tvorbu mi-
mo jiné prezentoval na jednom z mód-
ních večerů Top Styl v Mohelnici, ale
i na akci Brno – svatební festival. Jeho
šaty v loňském roce oblékla Michaela
Habáňová na světové soutěži Miss Uni-
verse v LasVegas. Letos v jeho mode-
lech zazářila Tereza Fajksová a Micha-
ela Habáňová na Českém plese.

Foto Petra Urbánková

Foto archiv M. M. Knota

Foto Jiří Pop
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Praha – Také v uplynulých dvou měsících,
tedy v září a říjnu, se tržby českého textil-
ního maloobchodu udržely v porovnání se
stejnými měsíci loňského roku v plusu.
Zdaleka ale již nejde o tak výrazné nárůs-
ty, jako tomu bylo začátkem roku.

Vyplynulo to z údajů, jež nám poskytují členo-
vé test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi.
Máme pravidelné hlášení od více než stovky
obchodníků z naší branže. Výše tržeb zveřej-
ňujeme 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 adresu: redakce@textil-obuv.cz.

První čtvrtletí: paráda!
Vstup do letošního roku se tuzemskému tex-
tilnímu maloobchodu více než vydařil. V lednu,
únoru a v březnu se prodával dobře prakticky
veškerý sortiment – zpočátku zimní, později
i jarní. Ve všech třech měsících dosáhl nárůst
tržeb na +8 %! Díky tomu se stalo první
čtvrtletí s rovněž +8 % zdaleka nejúspěšněj-
ším kvartálem za mnoho posledních let. 

Druhé čtvrtletí citelné zpomalení
Proto byly výsledky za měsíc duben takovým
zklamáním! Tržby sice opět v meziročním
srovnání povyrostly, ale „jen“ o dva procent-
ní body. Když obchodníci zpětně analyzovali
situaci, za zcela jednoznačného viníka za
zpomalení růstu tržeb označili počasí!
V dubnu totiž zavládly nezvykle vysoké teplo-
ty. A na ně nebyl textilní maloobchod zdale-
ka připraven. Zkrátka, „...letní zboží v dub-
nu na prodejně těžko najdete,“ napsal nám
obchodník z Plzně. 
V květnu se prodej textilu a oděvů zase doce-
la slušně zvedl. Dobře se prodávaly dámské
i pánské oděvy, separátní saka a kalhoty, ha-
lenky i košile. Květen tak i díky tomu zazna-
menal vzestup tržeb o +5 %. Zdálo se, že na
dubnové zpomalení se rychle zapomene.
Bohužel, červen vše vrátil zase nazpět.
I v tomto měsíci jsme sice zaznamenali ná-
růst tržeb – ve srovnání s červnem 2017 –
ale zase jen o ty prokleté dva procentní body.
Obchodníci, kteří nám napsali, většinou ne-

věděli, co za tím stojí. „Je to záhada,“ shrnul
situaci obchodník z centra Prahy. 

Třetí čtvrtletí: zase o něco méně
Také v červenci byla řada obchodníků s výší
svých tržeb poněkud rozladěna. Dobře se
prodávalo typicky letní zboží, ale ne ve všech
částech republiky. Nejméně byli spokojeni
obchodníci z naší branže ve východní části
země. Tak například majitel obchodu v Ostra-
vy si nám postěžoval: „Letos prodej typicky
letních oděvů, jako jsou dámské šaty, pánská
separátní saka a také košile, ve srovnání
s loňskem poněkud poklesl.“ Přesto se ale
tržby v červenci nakonec opět dostaly do plu-
su. Měsíc nakonec skončil se slušným vý-
sledkem +3 %! Pomohly totiž pěkné výsledky
textilních řetězců a také internetového ob-
chodu. 
V srpnu opět kralovala vedra. Možná si
v dnešních chladných dnech jen těžko vzpo-
menete, ale v srpnu se teploty pohybovaly
běžně přes 30 °C. „Lidé pak raději než do
obchodů vyrážejí do lesa či k vodě,“ glosoval
situaci majitel obchodu v Ústí nad Labem.
Obdobně se vyjadřovali i obchodníci z jiných
částí republiky. I tak ale nakonec se tržby
v srpnu udržely v černých číslech. Výsledek
+1 % byl ale znepokojivý.
Září začalo dobře. Dobře se prodávalo dět-
ské ošacení, což mělo souvislost se zaháje-
ním školního roku. Slušné tržby zaznamenal
i oděvní obchod. „Hodně se prodávaly podzim-
ní dámské i pánské pláště a také bundy,“ na-

psal nám obchodník z Chomutova. Podobně
situaci hodnotila i obchodnice z Příbrami:
„Vcelku dobře se rozjel prodej dámského
i pánského podzimního ošacení. Bylo to ale
i tím, že jsme měli mimořádně atraktivní na-
bídku.“ Nakonec září skončilo s výsledkem
+2 %. Třetí čtvrtletí tak rovněž +2 %. Zatím
nejslabší kvartální výsledek v letošním roce.
V říjnu se však opět situace opět o něco
zdramatizovala. Jak nám napsali obchodníci
z Plzně, Českých Budějovic i z Hradce Králo-
vé, tržby se v jejich prodejnách držely v me-
ziročním srovnání jen stěží nad vodou. Dob-
ře se prodávalo podzimní i nastupující zimní
zboží jako dámské i pánské pláště, svetry
a také spodní prádlo. I díky tomu nakonec
tržby v říjnu zůstaly nad nulou. Přesněji do-
sáhly +1 % vzestupu. 

Může za to politika? 
V této souvislosti nás zaujal e-mail majitele
obchodu z Prahy. „Na zákaznících je cítit ja-
kási nervozita. I když se ekonomice daří a li-
dé mají více peněz, jako by se báli nakupovat
dražší zboží. Snad za to může rozbouřená
politická situace, která lidem nepřidává na
klidu,“ pustil se do analýzy problému. Na prv-
ní pohled je to odvážné tvrzení, ale něco na
tom může být. Pokud má ale politika vliv na
výši tržeb, obávám se, jak dopadne listo-
pad... O tom se mj. dočtete v dalším vydání
Světa textilu & obuvi, které vyjde začátkem
února 2019. 

Michal Korol

Tržby textilního maloobchodu za leden–říjen 2018:

STÁLE JSOU V PLUSU, ALE...

NĚKOLIK

ZAJÍMAVOSTÍ

■ První tři měsíce zaznamenaly re-
kordní nárůst +8 %. Pak však ná-
růst tržeb začal rapidně klesat. 

■ Dva měsíce (srpen a říjen) dopadly
s pouhým +1 % dosud nejhůře

■ Přesto všechny dosavadní měsíce
skončily s nárůstem tržeb. Což je vy-
nikající výsledek.

1. čtvrtletí: +8 % 2. čtvrtletí: +3 % 3. čtvrtletí: +2 % Zdroj: Svět textilu & obuvi

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2018
(v porovnání se stejným obdobím roku 2017)
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Zlín – Česká obuvnická a kožedělná aso -
ciace (ČOKA) pořádá již tradičně jarní
a podzimní běhy odborných školení pro
prodejce obuvi a kožené galanterie, ale
i pro další zájemce z řad velkoobchodů 
či výrobců obuvi a kožené galanterie, 
soudních znalců a majitelů firem.

V letošním roce probíhala odborná školení ve
Zlíně, v Praze a v Brně. Témata školení jsou
nastavena vždy podle požadavků firem, ale
jednoznačně vede problematika reklamací,
která je neustále „žhavá“ a ve které nestále
dochází ke změnám, resp. k novým právním
výkladům novel zákonů. V rámci komplexního
vysvětlení všech zákonných povinností prodá-
vajících byly podány výklady k povinnostem jak
při klasickém maloobchodním prodeji, tak i při
distančním prodeji a prodeji na dálku, ale i no-
vé povinnosti v souvislosti s mimosoudním ře-
šením spotřebitelských reklamací. Víte, že
dnes Česká obchodní inspekce v rámci mimo-
soudního řešení spotřebitelských sporů poža-
duje u případů, kdy je reklamována obuv do
šesti měsíců od zakoupení (v této době je prů-
kazní povinnost podle zákona na straně pro-
dávajícího) a dojde ke sporu, v rámci účinného
řešení nejlépe posudek třetí strany? Zpraco-
vání takových odborných posudků nabízí ČOKA
svým členům zdarma, ostatním zájemcům
pak za úhradu dle sazebníku. Školení „Rekla-
mace ad A do Z“ bylo velmi pozitivně hodnoce-
no všemi zúčastněnými.

Jak odborně prodávat obuv? 
Další typ intenzivního školení s názvem Jak od-
borně prodávat obuv?, který probíhal v prosto-
rách ČOKA ve Zlíně, zahrnoval odborné před-
nášky k obuvnickému e-learningu jako efektivní-

mu modernímu nástroji pro distanční vzdělává-
ní prodavačů, k zásadám zdravého obouvání
dětí a dospělých, k měření nohou a posouzení
padnutí obuvi. V rámci přednášky „Profesionál-
ní prodavač obuvi“ byla probrána i osobnost
prodavače, správná prezentace zboží a nabíd-
ka obuvi. Přítomní byli seznámeni také se zákla-
dy anatomie a fyziologie dětské nohy i nohy do-
spělého člověka, s nejčastějšími vadami dět-
ských nohou (ortopedické deformity) a jejich
možnou korekce obuví a stélkami, ale i s vada-
mi nohou u dospělé populace. Součástí školení
byla i ukázka základního podiatrického vyšetření
nohou na podoskopu. Chcete-li prodávat kvalifi-
kovaně dětskou obuv, měli byste mít na prodej-
ně určitě odpovídající zařízení pro měření dět-
ské nohy a obuvi, ale také nabídku doplňkového
sortimentu, jako jsou stélky s patní miskou,
punčochové a ponožkové zboží z přírodních
materiálů bez pevných pruženek a lemů – to
vše by mělo být rovněž samozřejmostí. 

Zaměřeno na usně
Novinkou pro letošní rok se stalo školení,
které připravila ČOKA pro své členy ve spolu-
práci s Akreditovanou zkušební laboratoří
AZL Otrokovice s.r.o. k vlastnostem a zkou-
šení usní a obuvi. Podrobně jsou probírána
témata: struktura kůže a usně, přirozená ja-
kost usní – topografie, postup výroby usní,
rozdělení a názvosloví usní dle druhů kůží,
způsobu činění a způsobu použití, ale také
užitné vlastnosti obuvnických usní, zpracova-
telské vlastnosti a hygienické vlastnosti (Vy-
hláška č. 84/2001Sb. – obuv pro děti do tří
let). Neméně zajímavá je část věnující se
zkoušení usní, normám, zkušebním předpisů
a kritériím pro standardní jakost. Školení
vhodně doplňují praktické ukázky – vady usní
a obuvi (vady nepřijatelné a přijatelné) a pro-
hlídka výrobního provozu – koželužny POLTA
DKP s.r.o. v Otrokovicích.
Podnikatel, který chce být úspěšný, se musí
permanentně starat o to, aby měl školené
a kvalifikované pracovní síly. V dnešní složité
době se může úspěšně prosadit na trhu
pouze ten, kdo věnuje náležitou péči lidské-
mu potenciálu ve své firmě. Především ob-
chodní firmy musí dbát na to, aby jejich za-
městnanci měli jak technické a odborné zna-
losti o zboží, které prodávají, ale také, aby
ovládali tzv. měkké dovednosti, jejichž zna-
lost je často základem prodejního úspěchu.
Školení personálu je v dnešní době, kdy do-
chází k poměrně častému střídání prodava-
čů, nutností a pomáhá získat spokojené zá-
kazníky, kteří se do prodejen s obuví a s kva-
lifikovanou obsluhou budou rádi vracet.
Informace o možnosti odborných školení
pro prodejce obuvi a kožené galanterie „uši-
tých na míru vaší firmě“ vám rádi sdělíme
na tel: +420 577 525 230 nebo na e-mai-
lu: coka@coka.cz.

PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA
Foto: Jana Bobálová, ČOKA

V čem tkví základ úspěchu prodeje (nejen) obuvi? 

ZÁKLADEM 

JE VZDĚLANÝ PERSONÁL

Lektor Zdeněk Krul
Na podoskopu je dobře vidět
stav nožních kleneb dětí

Účastníci školení Jak odborně prodávat obuv ve Zlíně
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Jak se vyvíjelo vaše podnikání?

V době, kdy jsem přemýšlela, že si otevřu ob-
chod s oblečením, jsem se už více než 20 let
pohybovala v oblasti módy. Věděla jsem, že
chci mít butik v Šumperku, abych byla blízko
své rodině. Spatřuji klad v tom, že díky mému
působení v tomto odvětví mě lidé už znali
a nebylo pro ně tedy těžké spojit si mě se sor-
timentem, který jsem začala nabízet. 
Kamenná prodejna funguje od února roku
2014. Hledání prostoru bylo rychlé, bezpro-
blémové s jasnou vizí, obchod se nachází
v centru města, pár metrů od pěší zóny
a rozkládá se na 33 metrech čtverečních.
Jak vychází z názvu, první rok bylo v prodejně
také outletové zboží. Ze začátku svého pod-
nikání jsem nabízela také pánskou módu,
měla jsem jí velký výběr, ale návštěvnost

a zájem zákazníků o ni nebyl takový, aby se
mi vyplatilo tomu nadále věnovat. Rozhodla
jsem se tedy rozšířit nabídku sortimentu
dámské módy. Jsem nejen majitelka, ale
i sama v obchodě prodávám, vidím v tomto
nadstandardní službu. Své zákaznice proto
dobře znám, vím, co rády nosí, jaké barvy
a střihy jim sedí, jakou mají velikost a společ-
ně konzultujeme, jak kombinovat nově zakou-
penou věc s tím, co již mají doma. Proto ne-
provozuji e-shop, protože osobní přístup je
pro mě zásadní a toto by mi neumožňoval. 

Co všechno u vás zákaznice naleznou
v sortimentu?

Věnuji se především nadčasové elegantní mó-
dě. Líbí se mi nabízet takové oblečení, aby se
zákaznicím výborně kombinovalo a bylo prak-

tické pro jejich aktivní život, kdy např. z práce
chtějí v pohodlném a elegantním oděvu vyra-
zit rovnou na vernisáž apod. V nabídce u mě
dámy naleznou širokou škálu sortimentu od
elegantních kalhot, oblečení z džínoviny, hale-
nek, košil, šatů, svetrů, kardiganů až po saka
a bundy. Spolupracuji s módní návrhářkou
Yvonou Leitner a také Martinem Čapkem,
kteří na zakázku vytvoří modely pro konkrétní
zákaznici podle jejích představ. Konfekční zbo-
ží české výroby ale neprodávám, protože
jsem zatím nenarazila na sortiment, který by
byl nejen zajímavý, ale i za rozumnou cenu.
Případnou nabídku ráda uvítám.

Kde nakupujete zboží?

Zboží nakupuji od dodavatelů, kteří jsou pří-
mí dovozci některých značek nebo jezdím na
kontrakty do Itálie a Polska. Nabídka sorti-
mentu je dnes velmi široká, myslím, že zda
je možné něco konkrétního sehnat či nikoliv,
je spíš otázka financí a nákupních cen. Ob-
chodníci mi jistě dají za pravdu, že je také po-
třeba nabízet zboží, které je v jejich regionu
působení prodejné.

Co je pro vás nejdůležitější na spolupráci
s dodavateli?

Nejdůležitější je pro mě kvalita zboží a ceno-
vá nabídka, dále pak možnost s dodavateli
komunikovat na bázi férovosti a spolehlivosti. 

Jak často vám chodí zboží?

Dodavatelé jezdí dvakrát či třikrát do měsíce
s novou nabídkou zboží či aktuální kolekcí. Ty-
to návštěvy mého obchodu se odvíjí od mojí
potřeby a naší domluvy. Sortiment doplňuji
průběžně tak, aby bylo stále něco nového.
S dodavateli nemám žádné negativní zkuše-
nosti. 

O které zboží je aktuálně největší zájem? 

Vše je ovlivněno nejen ročními obdobími, ale
i módními trendy, střihy a následně barev-
nou kombinací. Díky různorodosti svých zá-
kaznic si mohu dovolit nabídnout jak klasic-
ké, tak extravagantní kousky. Některé zákaz-
nice zůstávají u svého stylu, jsou konzervativ-
ní, jiné postupně obměňují a doplňují svůj
šatník i výraznějšími a odvážnějšími kousky. 

Co je pro zákaznice důležitější – kvalita,
nebo cena?

Pravidelné zákaznice již mají určitou předsta-
vu o ceně mnou nabízeného zboží a vědí i o je-
ho kvalitě. Srovnávání cen je přirozené, stává
se to, ale netrápím se tím, protože za ceno-
vou hodnotou a kvalitou zboží si stojím. Někte-

Butik VIP Fashion and Outlet v Šumperku

ZÁKAZNICE SI U NÁS CENÍ

PESTRÉHO VÝBĚRU

Šumperk – „Nemám ráda uniformitu, devadesát procent kousků oblečení se v nabídce mé-
ho zboží vyskytne jen jednou,“ říká Marcela Procházková, majitelka butiku VIP Fashion and
Outlet v centru města Šumperk. Nabízí v něm dámskou nadčasovou elegantní módu urče-
nou, kterou lze nosit v průběhu běžného dne, ale i slavnostnějších chvil. Díky poloze, kde
jsou i jiné obchody a je možné tam pohodlně zaparkovat, dochází k velké migraci lidí a spo-
kojenosti majitelky VIP Fashion and Outletu. Svět textilu & obuvi ji požádal o rozhovor.

Marcela Procházková Foto Leo Pospíšil
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ré zákaznice se snaží smlouvat cenu a chtějí
slevy, byla bych ráda, aby pochopily, že si to
jako maloobchodník, s rozumnou marží, ne-
můžu oproti velkým řetězcům dovolit. Přesto
někdy na zboží poskytnu slevu, týká se to ale
sortimentu, který zůstal jako poslední kus
z loňské kolekce nebo povánočních slev.

Mají vaše zákaznice jasnou představu, co
chtějí, nebo si od vás nechají poradit? 

Věková hranice mých zákaznic se pohybuje
od 13 do 70 let. Maminky začínají vodit své
dcery a zralé ženy své maminky a babičky.
Nabízím velikostní řadu sortimentu od XS až
do 2XL. Některé ženy své muže navedou,
aby pro ně nakoupili, častější verze ale je, že
pánové pro své dámy zakoupí dárkové pou-
kazy. Těm dámám, co mají jasnou předsta-
vu, se snažím ji splnit, případně zboží objed-
nat. Chodí ke mně zákaznice na doporučení
i s tím, že chtějí poradit, jak co nosit a kom-
binovat, a to s ohledem na jejich postavu
a zaměstnání. Provozuji poradenství v oblas-
ti stylingu. Těší mě, že mi zákaznice svěří
svoji důvěru a rády se vrací, s mnohými
z nich nás pojí přátelství.

Co zákaznice na vašem zboží oceňují nej-
více?

Neopakovatelnost. Z devadesáti procent se
zboží po druhé na prodejně již neobjeví. Ne-
mám ráda uniformovanost a nechci mít stej-
né zboží. Výjimkou jsou bílá košile a business
kalhoty, tam řeším kvalitu materiálu.

Jaké vztahy máte s konkurencí? 

Osobně nemám problém s konkurencí, ne-
mám-li zákaznicí požadované zboží, ráda ji
odkáži na obchod v okolí, o které vím, že toto
zboží má v nabídce, např. plesové šaty či
konfekční kostýmky. Tvrdím, že každá dobrá
konkurence je zdravá. 

Co vás ve vaší práci trápí?

Trápí mě extrémní slevy velkých firem, které
mají své obchody v nákupních centrech
a v době, kdy jsou nové kolekce na trhu, dá-

vají slevy, což si maloobchodník nemůže do-
volit. Toto je pro maloobchodníka devastující,
protože máme diametrálně odlišné marže.
Naopak mě baví kontakt se zákaznicemi,
práce s lidmi mě naplňuje a mám štěstí na
příjemné zákaznice. Poměrně náročná je
psychologie prodeje, ale každý obchodník by
si ji měl osvojit a řídit se podle ní. 

Co vy a propagace? Jak k ní přistupujete?

Propagace je důležitá a využívám všechny její
formy. Jednou do roka uskutečním přehlídku
kolekce z mého obchodu. 

Díky čemu jste si vybudovala a následně
udržela svou pozici na trhu?

Myslím, že díky kvalitě zboží, jeho materiálu
a originalitě nabízeného sortimentu. 

Jak vidíte budoucnost firmy? 

Chtěla bych se ještě více zaměřit na pest-
rost výběru zboží, abych pro stávající či bu-
doucí klientky mohla nabídnout větší výběr
oblečení. Zamýšlím se i nad interiérem ob-
chodu, cítím, že po pěti letech by to chtělo
změnu, aby prodejna byla vzdušnější, a také
bych ráda změnila logo, protože, jak jsem
zmínila na začátku rozhovoru, v prvním roce
provozu byl obchod outletový, ale už tomu
tak není.

Máte tip pro naše čtenáře na závěr?

Když se něco dělá poctivě a s láskou, tak to
prostě musí vyjít! Důležité je se stále učit! 

Děkuji za rozhovor: 
Sandra Friebová

3x foto: Ondřej Procházka
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Praha – Vyvinuli jste nový produkt, nebo
začali nabízet novou službu. Ta věc je tak
úžasná, že by ji rozhodně měli začít použí-
vat úplně všichni. Rozhodně každý, kdo
má mozek v hlavě. Kdokoli se s vaším no-
vým výrobkem potká, přece na první po-
hled musí pochopit jeho benefity a koupit
si ho taky. Přemýšlíte takhle? Vítejte
v preventistické pasti. 

Preventistická past je přesvědčení, že lidé
budou kupovat naše výrobky a služby jen pro-
to, že je to pro ně dobré. Racionálně vyhod-
notí, že by měli. A hned vytáhnou peněžen-
ku. Do preventistické pasti často padají ze-
jména zdravotníci. Lékaři, dentální hygienist-
ky, fyzioterapeuti, prodejci zdravotních
pomůcek, fitness trenéři, výživáři i léčitelé.
Imunní vůči ní nejsou ani výrobci různých
„správných“ produktů od nábytku přes boty
po spodní prádlo. Nevyhýbá se ani koučům
a poradcům. Nějakou dobu jsem si v ní poby-
la i já – každý přece potřebuje marketingový
plán, nebo ne?

Čemu preventistická past vadí?
V běžném soukromém životě vás preventis-
tická past nijak neohrožuje. Maximálně zjistí-
te, že se vám někteří přátelé začínají vyhý-
bat, protože nedokážete mluvit o ničem ji-
ném. Zádrhel nastává, když si na závěrech
získaných na dně preventistické pasti začne-
te stavět podnikání či marketingovou strate-
gii. Například: Na plánovaném výrobku či
službě si postavíte celý podnikatelský záměr.
Který nevyjde, protože produkt nebo služba
se vůbec neprodává. Chybně odhadnete roz-
sah marketingové kampaně. Například si ří-
káte, že máte skvělý produkt pro základní
školy, těch je v ČR 4 500, takže máte 4 500
potenciálních zákazníků. Oslovíte je, ale ode-
zva vůbec neodpovídá předpokladu.
V reklamě nebo na blogu kážete o tom, co
by lidé měli dělat. Jenže propagace, posta-
vená na morálních apelech, zákazníky ne-

osloví a z reklamy se stanou zbytečně vyho-
zené peníze.

Proč to nefunguje?
Jeden důvod je ten, že prevence neprodává.
Jak opakovaně prokazuje behaviorální ekono-
mie, lidé se nerozhodují racionálně. Nedělají
to, co by měli, dokonce ani to, co je dobré
pro jejich zdraví, spokojenost či finanční situ-
aci. Místo dlouhodobě prospěšných řešení
volí ta jednodušší, emocionálně bližší a (byť
krátkodobě) příjemnější.
I když máme dostatek informací o tom, co
nám zanedbání prevence může přinést, s ře-
šením často čekáme až na první závažný
problém. Změnu životního stylu zvažujeme
až ve chvíli, kdy nás propustí z nemocnice po
infarktu. Uzavřít havarijní pojistku nás donutí
bouračka. A výměnu vadného vodovodního
kohoutku odkládáme tak dlouho, až kapající
voda vytopí sousedy pod námi.
Druhá věc je, že na světě není řešení úplně
pro všechny. A to v žádném oboru. Stravova-
cí režim, který dobře funguje vám, nebude
fungovat vašim blízkým. Totéž platí pro mar-
ketingové nástroje. Každý jsme jiný. Nabízet

univerzální všelék, k čemuž má člověk pod vli-
vem preventistické pasti často sklony, pro-
stě nedává smysl.

Jak na preventistickou past?
Pokud jste si právě uvědomili, že se preven-
tistická past může týkat i vás, máte úspěšně
za sebou první krok.
Ten další je pochopit tzv. spouštěč neboli
trigger. Tenhle termín jsem si vypůjčila z te-
levizních kriminálek. Je to nějaká vnější,
zdánlivě nesouvislá událost, která sériového
vraha přiměje zaútočit na první oběť.
Naši zákazníci to mají podobně – spouštěč je
nějaká událost, která bezprostředně vede
k nákupu. Často bývá emocionálně nabitá.
Novou věc si kupují ve chvíli, kdy je ta stará
něčím naštve, otráví nebo rozlítostní. To jsou
momenty, které potřebujete najít. Pochopit,
co váš zákazník skutečně potřebuje a jaké
pocity v tu chvíli prožívá.
A teprve na tom, což je třetí krok, postavte
reklamu nebo další marketingové nástroje,
jako jsou blogové články, popisky k produk-
tům či videa. Ušetříte si spoustu starostí
a vaše sdělení budou účinnější.

Marketingový poradce (16)

PREVENTISTICKÁ PAST

Magdalena Čevelová

je marketingová
poradkyně
a lektorka. Maji-
telům malých fi-
rem, živnostní-
kům a volnonož-
cům pomáhá zí-
skat zákazníky,
uvádět na trh no-
vé produkty
a služby, nastavo-

vat ceny, zvyšovat zisky a nacházet
v práci smysl a radost.

Foto Pixabay
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České Budějovice – Jihočeská ČOI odhali-
la při mimořádné kontrolní akci na tržnici
ve Strážném padělky v hodnotě originálů
dva miliony korun. Převážně šlo o textilní
výrobky, opasky, brýle a obuv. Za poruše-
ní zákona o ochraně spotřebitele může
být uložena sankce až do výše pěti mili-
onů korun. 

„Mimořádná kontrolní akce prokázala pře-
trvávající nedostatky v oblasti skladování pa-
dělků a nabídky k prodeji. Z tohoto důvodu se
jihočeská ČOI bude i nadále zaměřovat na
kontroly v příhraničních tržnicích,“ uvedla
k akci ředitelka ČOI Martina Střihavková. 
Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje
a Vysočiny uskutečnila společnou mimořád-
nou kontrolní akci na tržnici ve Strážném.
Spolu s kolegy ze středočeské inspekce,
Hlavního města Prahy a Cizineckou policií se
zaměřili na dodržování zákona o ochraně
spotřebitele, který mimo jiné zakazuje ob-
chodníkům prodej výrobků nebo služeb poru-
šující práva duševního vlastnictví. V jednom
případě inspektoři využili své pravomoci zjed-
nat si vstup do uzavřených prostor, kde exis-
tuje důvodné podezření na skladování paděl-
ků, a za účasti přizvané osoby otevřeli sklad,
který tvořil zázemí prodejního stánku. 
Při kontrolách bylo zajištěno téměř 1 100 ku-
sů výrobků v hodnotě originálů 2 045 280 Kč.

Převážně šlo o textilní výrobky. Konkrétně šlo
o mikiny, trička, bundy, šátky, opasky, brýle
a obuv označené ochrannými známkami Nike,
adidas, Louis Vuiton, Puma, Hollister, Camp
David, Gucci, Burberry, Mammut, Michael
Kors, Audi, Mercedes Benz a Volkswagen. 

V současné době probíhá identifikace majite-
lů obou skladů. Za porušení zákona o ochra-
ně spotřebitele může být uložena sankce až
do výše pěti milionů korun. Vybrané zajištěné
výrobky budou využity pro humanitární účely,
zbývající budou zlikvidovány.

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého
a Pardubického kraje provedla v Lanškrouně
20 kontrol v maloobchodní síti, restaurač-
ních provozovnách a u čerpacích stanic.

V 15 z nich zjistila porušení právních předpisů.
Šlo především o zákon č. 634/92 Sb., o ochra-
ně spotřebitele a zákon č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návy-

kových látek. ČOI zaznamenala poškození spo-
třebitele u 75 % kontrolovaných subjektů. 
Nejčastěji obchodníci porušovali zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
kdy prodejci pětkrát neuvedli informační po-
vinnosti. Ty se například týkaly důležitých pí-
semných informací o výrobku, které nebyly
v českém jazyce nebo chyběly konečné platné
ceny výrobků. Dále obchodníci neuváděli in-
formace o rozsahu a podmínkách reklamace,
nevydali na žádost spotřebitele doklad o za-
koupení výrobku nebo neměli ověřená měřid-
la. Inspektoři rovněž zjistili prodej a nabídku
padělků. V tomto případě zajistili pět párů
obuvi značky Adidas v hodnotě originálů za 
7 500 Kč. V jednom případě byl porušen zá-
kon č. 65/2017 Sb., kdy obchodník viditelně
neumístil informaci zákazu prodeje alkoholic-
kých nápojů osobám mladším 18 let. ČOI ta-
ké odebrala na čtyřech čerpacích stanicích
sedm vzorků PHM. Provedený rozbor byl
v pořádku.
Česká obchodní inspekce Královéhradeckého
a Pardubického kraje uložila za výše uvedená
porušení zákonů zákaz prodeje na 33 kusů vý-
robků v celkové hodnotě 2 807 Kč. Na místě
uložila 14 pokut v hodnotě 15 000 Kč
a s další osobou bude zahájeno správní řízení
v pravomoci ČOI. Na jeden úředně neověřený
metr byl vydán zákaz používání do doby zjed-
nání nápravy.

Lanškroun

TŘI ZE ČTYŘ OBCHODNÍKŮ PORUŠILI ZÁKON

Česká obchodní inspekce

PADĚLKY ZA DVA MILIONY

Hradec Králové – Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje pro-
vedla mimořádnou kontrolní akci v Lanškrouně. Inspektoři se zaměřili na dodržování záko-
nů v maloobchodní síti, restauracích a u čerpacích stanic. Celkem provedla 20 kontrol
a porušení zákonů zjistila v 15 provozovnách.

Ilustrační foto SXC

Ilustrační foto Pixabay
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Praha – Na 92 % firem, které jsou lídry
ve využívání umělé inteligence (AI), školí
své technologické experty v oblasti etiky.
74 % z nich hodnotí výstupy AI každý tý-
den, říká zpráva společností SAS, Accen-
ture Applied Intelligence, Intel a Forbes
Insights.

Nová studie ukazuje, že vedoucí představite-
lé firem ve svých organizacích podnikají kro-
ky k zajištění odpovědného používání umělé
inteligence (AI). Většina těch, kteří již AI po-
užívají – což nyní znamená 72 % organizací
po celém světě – školí své technologické ex-
perty v oblasti etiky (70 %) a má ve svých fir-
mách etické výbory pro používání AI (63 %).
Lídři v oblasti umělé inteligence – kteří hod-
notí její používání ve svých organizacích jako
„úspěšné“ nebo „velmi úspěšné“ – se také
starají o odpovědné používání AI. Téměř
všichni (92 %) školí své technologické odbor-
níky v oblasti etiky, v porovnání se 48 %
ostatních uživatelů AI.
Tyto poznatky jsou založeny na globálním
průzkumu mezi 305 hlavními představiteli fi-
rem, z nichž více než polovina jsou vedoucí
pracovníci v IT, vedoucí pracovníci v oboru
technologií nebo vedoucí pracovníci v oblasti
analytiky. Provedením studie nazvané “ AI
Momentum, Maturity and Models for Suc-
cess (AI a pokrok, zralost a modely úspě-
chu),” byla společnostmi SAS, Accenture
Applied Intelligence a Intel pověřena společ-

nost Forbes Insights, která ji prováděla
v červenci 2018.

AI má reálný dopad na životy lidí
Podle této zprávy má nyní AI reálný dopad na
životy lidí, což klade důraz na důležitost silné-
ho etického rámce kolem jejího používání.
„Organizace začaly řešit témata a obavy z to-
ho, co slýcháme, že by AI mohla způsobit, ja-
ko je např. neobjektivní a nespravedlivé za-
cházení s lidmi,“ řekla Rumman Chowdhuryo-
vá, odpovědná vedoucí za AI v Accenture Ap-
plied Intelligence. „To jsou sice pozitivní kroky,
organizace se však musejí posunout za hra-
nice etických kodexů AI, které jsou v duchu
Hippokratovy přísahy „neublížit“. Musejí mít
normativní, konkrétní a technické směrnice
pro vývoj systémů AI, které jsou bezpečné,
transparentní vysvětlitelné a odpovědné –
abychom se vyvarovali nežádoucích důsledků
a problémů s dodržováním pravidel, které by
mohly ohrožovat jednotlivce, firmy i společ-
nost. Vědci specializovaní na data již tyto
směrnice netrpělivě očekávají.“

Lídři v oblasti AI si také uvědomují silné pro-
pojení mezi analytikou a úspěchem AI. 79 %
z nich uvádí, že analytika hraje u AI v jejich
společnostech hlavní nebo ústřední roli, v po-
rovnání s pouhými 14 % těch, kteří zatím
z využívání AI nemají žádný prospěch. „Ten,
kdo AI již využívá, si uvědomuje, že úspěch
v AI znamená úspěch v analytice,“ uvedl Oli-
ver Schabenberger, vedoucí sekce operati-
ons a technologií v SAS. „Pro tyto lidi hraje
analytika v AI hlavní roli.“

Dohled nad AI 
nemá volitelný charakter
Navzdory zprávám, které se k nám dostávají
a tvrdí, že AI pracuje samostatně a bez lid-
ského zásahu, výzkum ukazuje, že si lídři AI
uvědomují, že dohled nad těmito technologi-
emi je a bude nutností. Téměř tři čtvrtiny
(74 %) lídrů AI uvedlo, že pečlivě provádí do-
hled nejméně na týdenní bázi v podobě kon-
trol nebo hodnocení výsledků (skupina méně
úspěšných v zavedení AI: 33 %). Kromě to-
ho 43 % lídrů v oblasti AI uvedlo, že jejich or-
ganizace má během kontrol zaveden proces
pro odlišné či sporné výsledky, které kontro-
la odhalila (u skupiny méně úspěšných v za-
vádění AI: 28 %). Přesto se ve zprávě uvádí,
že procesy dohledu budou muset urazit ještě
dlouhou cestu, než budou držet krok s po-
kroky v technologiích AI.
„Schopnost porozumět tomu, jak AI funguje
a jejím rozhodovacím procesům, umožňuje
budovat důvěru a účinný lidský dohled,“ uved-

Překvapivé výsledky jedné studie

UMĚLÁ INTELIGENCE 

MUSÍ BÝT POD DOHLEDEM

O výzkumu:
Výzkum zahrnuje odpovědi od 305 glo-
bálních lídrů firem v Americe, v Evropě
a v asijsko-tichomořském regionu. Byl
proveden v červenci 2018 společností
Forbes Insights, která provádí strate-
gické výzkumy ve Forbes Media.
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la Yinyin Liu, vedoucí sekce datových věd v In-
tel AI Products Group. „Budování důvěry po-
třebné pro široké přijetí AI bude trvat ještě
dlouho. Důležitá v tomto ohledu bude trans-
parentnost a odpovědnost.“ Je pochopitelné,
že společnosti podnikají kroky v oblasti etiky AI
a zajišťují dohled nad AI, protože vědí, že vad-
ný výstup by mohl mít dalekosáhlé důsledky.
Z organizací, které již AI používají nebo ji plá-
nují používat, 60 % uvedlo, že mají obavy z dů-
sledků rozhodnutí řízených AI na vztah s jejich
zákazníky – například že jejich činnosti nebu-
dou vykazovat dostatek empatie nebo že jim
budou zákazníci méně důvěřovat.

Další klíčové poznatky z výzkumu:
● Celkem 72 % organizací na celém světě
nyní používá AI v jedné nebo více oblastech
byznysu.

● Více než polovina (51 %) uživatelů AI uved-
la, že u nich bylo využívání AI opravdu úspěš-

né – jako hlavní přínosy respondenti uvedli
přesnější prognózy a rozhodovací procesy,
větší úspěchy při získávání zákazníků a větší
produktivitu v organizaci.

● Téměř polovina (46 %) uživatelů AI uvedla,
že jejich organizace zavedla AI v plném roz-
sahu, v jednom i ve více případech využití.

● Respondenti, kteří nejsou ve vedení firmy,
měli větší tendenci vidět dopady AI pozitivně:
Více než polovina (55 %) vedoucích, kteří ne-
jsou ve vedení firmy uvedla, že jejich úsilí
v oblasti AI bylo „úspěšné“ nebo „velmi
úspěšné“. Stejně odpovědělo pouze 38 %
představitelů nejvyššího vedení firmy.

● Mnoho organizací vidí výhodu pro své za-
městnance v tom, že se budou moci zaměřit
na úkoly na vyšší úrovni. 64 % souhlasí nebo
zcela souhlasí, že již vidí dopady v tom smys-
lu, že se zaměstnanci díky AI budou moci ví-
ce soustředit na strategičtější úkoly než na
ty operativní.

● Nicméně téměř 20 % identifikuje „odpor
ze strany zaměstnanců kvůli tomu, že se
obávají, že přijdou o své pracovní místo“ ja-
ko výzvu patřící k jejich úsilí v oblasti AI.
Kromě toho 57 % souhlasí nebo zcela sou-
hlasí s výrokem: „Máme obavy z dopadů AI
na zaměstnanecké vztahy (např. že by se
zaměstnanci mohli cítit ohroženi nebo pře-
tíženi.)“

„Jako u každé nové technologie, která se
rychle rozvíjí, se zde vyskytnou problémy
a výzvy, které bude nutno překonat,“ řekl
Ross Gagnon, ředitel výzkumu ve Forbes In-
sights. „Příležitosti, které AI nabízí, se ale
zdají být nekonečné, od provozní efektivity po
větší produktivitu a příjmy. Otázka, kterou by
si vedení firem mělo položit, není, zda AI vy-
užívat, ale jak rychle ji zavádět.“

O společnosti Accenture
Accenture je globální společnost po-
skytující široké spektrum odborných
služeb a řešení v oblasti strategických,
konzultačních, digitálních a technolo-
gických služeb. Díky kombinaci jedineč-
ných zkušeností a obsáhlých znalostí
napříč více než 40 průmyslovými odvě-
tvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěš-
nějších světových firem, Accenture do-
káže řešit propojení byznysu a techno-
logií s cílem pomoci klientům zvýšit je-
jich výkon a vytvořit udržitelnou
hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní
služby společnosti Accenture zajišťuje
více než 449 000 zaměstnanců ve ví-
ce než 120 zemích.

www.accenture.com

Ilustrační foto Pixabay
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Zástupci společnosti MannpowerGroup se
zeptali 39 195 zaměstnavatelů ve 43 ze-
mích:
● Nakolik je v porovnání s loňským rokem

obtížné pracovní pozice obsadit?
● Jaké profily zaměstnanců se nejobtížněji

hledají a proč?
● Jak řešíte nedostatek talentů?

Situace v České republice
Na 36 % zaměstnavatelů v ČR nemůže dlou-
hodobě najít dostatek vhodných uchazečů.
Čes ká ekonomika od roku 2013 stabilně posi-
luje, což vede zaměstnavatele k většímu opti-
mismu a vyšší poptávce po nových zaměst-
nancích. Z hlediska velikosti zaměstnavatele
jsou rozdíly propastné. 91 % českých zaměst-
navatelů s více než 250 zaměstnanci uvádí,
že nemohou obsadit volná pracovní místa.
„Společnosti těžko hledají vhodné kandidáty
pro celou řadu pracovních pozic. Požadavky
firem na zaměstnance se s technologickým
pokrokem a změnou struktury ekonomiky
mění stále rychleji. Mnohem rychlejším tem-
pem, než se vyvíjí kvalifikační struktura popu-
lace. Navíc demografický vývoj vede k tomu,
že aktivní populace ve vyspělých zemích se
zmenšuje. Lidí je tedy na trhu práce stále
méně a tito lidé mají stále rozdílnější kvalifi-
kaci, dovednosti a očekávání ve srovnání
s aktuální potřebou firem,“ říká Jaroslava
Rezlerová, generální ředitelka Manpower-
Group Česká a Slovenská republika.

Mezinárodní srovnání
Globální průměr je dokonce vysoko nad če-
ským skóre s hodnotou 45 % firem s nedo-
statkem talentů. V kombinaci s měnícími se
potřebami dovedností je globální nedostatek
talentů nejvyšší za celou historii průzkumu od
roku 2006. Celosvětově má největší problé-
my s obsazením volných pracovních pozic za-
městnavatelé v Japonsku (89 %), Rumunsku
(81 %) a na Tchaj-wanu (78 %). V Japonsku
se situace zhoršuje zejména nedostatkem
pracovní síly, stárnutím populace a bariérám
pro pracovní imigrace z jiných zemí.

Talent Shortage: 

NEDOSTATEK LIDÍ

S POTŘEBNÝM PROFILEM

Praha – Společnost ManpowerGroup zveřejnila výsledky průzkumu Nedostatek lidí s potřeb-
ným profilem, který se zaměřuje na to, jak a proč je pro zaměstnavatele obtížné najít vhod-
né zaměstnance a zároveň monitoruje, jak nedostatek talentů řeší.
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Jaké profily zaměstnanců jsou nejvíce
nedostatkové v ČR
Na trhu je především nedostatek lidí s tech-
nickým vzděláním všech úrovní. V žebříčku
Top 10 nejhůře obsaditelných pozic v ČR
jsou jak vysoce kvalifikovaní inženýři, IT speci-
alisté a lékaři, tak i certifikovaní specialisté,
jako svářeči, technici, mechanici, řidiči nebo
účetní. Podle Jaroslavy Rezlerové „se bude
v budoucnu stále méně vyžadovat ukončené
vysokoškolské vzdělání a důraz se bude pře-
souvat na specifickou kvalifikaci a certifikaci.
Středně odborné pracovní pozice tohoto ty-
pu představují 40 % všech pracovních míst
v rámci zemí OECD a poptávka po nich nadá-
le roste. V digitální době si zaměstnání nebu-
de vždy žádat vysokoškolský titul, ale bude
výrazně záviset na neustálém rozvoji doved-
ností. I nejtradičnější pracovní pozice se mě-
ní spolu s novými technologiemi.“
Stávajícím trendem na trhu práce je ros-
toucí nedostatek vhodných pracovníků i na
nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou na-
příklad montážní dělníci, skladníci nebo per-
sonál v ubytování a stravování. „Nedostatek
vhodných talentů snižuje schopnost firem
vyhovět zákazníkům, musí prodlužovat do-
dací lhůty jejich zboží a služeb a zároveň se
snižuje jejich produktivita a konkurence-
schopnost,“ říká Jaroslava Rezlerová.

Hlavní důvody, proč zaměstnavatelé v ČR
nemohou obsadit volné pozice, je přede-
vším nedostatek uchazečů, kteří reagují na
jejich inzerci, což uvádí 39 % zaměstnava-
telů. Druhým nejčastěji uváděným důvo-
dem, který uvádí 30 % zaměstnavatelů, je
nedostatek tvrdých a měkkých dovedností
uchazečů. Očekávání vyššího, než nabízené-
ho platu je v pořadí až pátým nejčastějším
důvodem za nedostatkem zkušeností.
57 % společností se snaží čelit nedostatku
talentů rozvojem stávajících zaměstnanců,
a to je od posledního průzkumu posun o 12
procentních bodů. Dalším důležitým tren-
dem jsou snahy o zavedení alternativních
pracovních modelů (OSVČ, dočasná přiděle-
ní, zkrácené úvazky), prostřednictvím kte-
rých se firmy čím dál tím více snaží přizpůso-
bit potřebám různých typů zaměstnanců. Té-
měř polovina firem začala přehodnocovat
své požadavky týkající se vzdělání nebo zku-
šeností na danou pracovní pozici. Čelit nedo-
statku uchazečů navyšováním mezd zkouší
35 % zaměstnavatelů oproti pouhým 15 %
v roce 2016.

Personální strategie 
budoucnosti – 4P
V době rekordního nedostatku talentů po
celém světě už firmám nestačí talenty jen

hledat a nabírat, ale jejich přístup musí být
komplexní. „Personální strategie firem a je-
jich HR týmy se většinou soustředí na in-
terní zaměstnance. Skvělou zprávou pro
jednotlivce i samotné firmy je, že vedle ná-
boru a péče o zaměstnance je stále důleži-
tější funkcí HR i trénink a rozvoj talentů.
Do HR strategie by měly být zahrnuty i ta-
lenty ze subdodavatelských specializova-
ných firem a další externisté. To jsou ob-
lasti, které tradičně pokrývá buď oddělení
nákupu, nebo odborná oddělení jako napří-
klad IT, marketing, finance atd. a nejsou
součástí celkové mozaiky zdrojů talentů,“
říká Jaroslava Rezlerová.
● Pěstovat – Investovat do učení a rozvoje

stávajících a nových zaměstnanců.
● Přivádět – Přitáhnout nové zaměstnance

na silné hodnoty, jasný účel a atraktivní kul-
turu. Nebo nabízet vyšší mzdu a benefity.

● Půjčovat si – Zapojit externisty různého
druhu: outsourcovat některé funkce, hle-
dat externisty nebo využít agenturního za-
městnání.

● Posouvat – Umožnit lidem kariérní posun
tak, aby mohli získat nové zkušenosti, a to
jak prostřednictvím vertikálního i horizon-
tálního posunu.

Jiří Halbrštát
ManpowerGroup

Foto SXC
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Online průzkum mezi 1 500 americkými spo-
třebiteli zjistil, že Američané na letošní svátky
v průměru vydají 658 dolarů, v porovnání
s loňským rokem, kdy to podle průzkumu bylo
632 dolarů. Devět z deseti respondentů
uvedlo, že plánují utratit stejně (53 %) nebo
více než v minulém roce (36 %), a pouze
11 % plánuje utratit méně. Starší mileniálo-
vé plánují v průměru utratit 779 dolarů, větší
výdaje plánují i mladší mileniálové: v porovná-
ní s generací baby boomers jich plánuje vyšší
výdaje čtyřikrát více (49 % versus 13 %).
Výzkum též zjistil, že praktiky obchodníků
v oblasti inkluze a diverzity – s ohledem na
věk, pohlaví, etnikum, zdravotní postižení

atd. – hrají v nákupním rozhodování mileniálů
významnou roli. Poznatky z výzkumu ukazují,
že pokud mezi prioritami obchodníka nefigu-
ruje inkluze a diverzita, půjdou mileniálové
utratit své peníze ke konkurenci, která tyto
hodnoty prosazuje: 
● 54 % dotazovaných mladších mileniálů si
myslí, že obchodníci mají v oblasti diverzity
zastávat určité hodnoty v širším sociálním
a politickém měřítku.
● 51 % mladších mileniálů bude pravděpo-
dobněji nakupovat u takového obchodníka,
který bude tyto hodnoty prosazovat.
● Mileniálové pravděpodobněji upřednostní
tu značku, která prosazuje inkluzi a diverzitu

ve svých nabídkách a v reklamě (v průzkumu
to uvedlo 70 % mladších mileniálů a 69 %
starších mileniálů), dále budou danou znač-
ku preferovat na základě svých zkušeností
s ní v kamenném obchodě (66 % mladších
a 72 % starších mileniálů), na základě roz-
sahu sortimentu (68 % mladších a 70 %
starších mileniálů) a postoje k ochraně život-
ního prostředí (61 % mladších a 57 % star-
ších mileniálů).
● 31 % mladších mileniálů považuje diverzitu
na pracovišti – s ohledem na personální ob-
sazení – za důležitý atribut při rozhodování
o tom, kde nakupovat.

„Náš výzkum ukazuje, že generace mileniálů
má ohledně postoje obchodníků v otázkách
inkluze a diverzity vysoká očekávání a tyto
hodnoty ovlivňují jejich rozhodovací proces
při výběru značky,“ řekla Jill Standishová, se-
nior výkonná ředitelka a šéfka divize maloob-
chodní praxe v Accenture. „Místní i nadná-
rodní maloobchodní prodejci nabízejí své
produkty různým zákaznickým skupinám,

Nový průzkum společnosti Accenture:

ZMĚNY 

NÁKUPNÍCH TRENDŮ

Foto SXC

Praha – Narůstá využívání platforem sociálních médií pro nákupy a mileniálové se stávají
významnou nákupní silou, identifikoval pravidelný průzkum nákupních trendů Accenture
Holiday Shopping Survey. Dvanáctý každoroční průzkum společnosti Accenture týkající se
nakupování zjistil, že za nákupy na svátky (Den díkuvzdání a Vánoce) budou američtí spo-
třebitelé letos utrácet více; nejvíce plánují utrácet mileniálové. Ti také podle průzkumu ví-
ce hledí na kvalitu potravinářského zboží a při nákupech zohledňují postoj dané společnos-
ti k otázkám inkluze a diverzity.
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a proto musejí mít vhodný positioning znač-
ky, komunikaci o značce i výběr sortimentu.
K tomu bude potřeba výrazněji založit rozho-
dování na lokálních podmínkách, ale také vy-
užívat analytické nástroje, které obchodní-
kům umožní vytvořit si podrobný obrázek
o jejich zákaznících.“

Další klíčové poznatky z průzkumu: 
● Čím je spotřebitelská důvěra větší, tím
jsou spotřebitelé méně citliví na cenu. Zdá
se, že spotřebitelé mají menší obavy o eko-
nomiku a svou finanční situaci, než měli
v minulém roce (15 % oproti 23 % v loň-
ském roce) a stále méně uvádějí „obavy
o ekonomickou situaci“ jako faktor, který ne-
gativně ovlivňuje jejich letošní nákupy. Klesají
také obavy kvůli „nákladům na zdravotní pé-
či“, „splátkám hypotéky“, „navrhovanému
zvýšení daní“ a „nedávné ztrátě zaměstnání
či strachu ze ztráty zaměstnání.“ To by moh-
lo být jedním z důvodů, proč stále méně na-
kupujících plánuje využít programy výhod či
slev, jako jsou například věrnostní programy,
porovnávání cen s lokální konkurencí, speci-
ální e-mailové nabídky aj. Kromě toho se o 7
procentních bodů na 32 % zvýšil počet re-
spondentů, kteří uvedli, že budou dárky le-
tos nakupovat na jednom místě i v případě,
že za to zaplatí více.
● Narůstá počet „zážitkových“ dárků nebo
darování služeb. Výzkum identifikoval trend
příklonu k „zážitkovým“ dárkům jako je cesto-
vání, večeře v restauraci, koncerty a divadlo
a k dárkům nabízejícím služby jako zahrad-
nictví, domácí úklid nebo wellness. a to na
úkor sortimentu jako jsou hračky, oblečení
a domácí spotřebiče. Počet nakupujících,
kteří uvedli, že letos plánují kupovat fyzické
dary, se snížil o 11 procentních bodů oproti
loňskému roku na 73 %, a podíl těch, kteří
plánují nakupovat zážitkové dárky nebo služ-
by, se zvýšil o 5 procentních bodů na 49 %.
● Stále více se využívají sociální sítě jako ná-
kupní platforma. Využívání platforem sociál-
ních médií pro nákupy velmi rychle narůstá.
Podíl respondentů, kteří chtějí pro své náku-

py využívat stránky na sociálních sítích, se
letos téměř zdvojnásobil, a to na 15 %
z 8 % v minulém roce. Kromě toho se pro-
centní podíl těch, kteří se nejdříve podívají
na Instagram, než se podívají nebo budou
nakupovat online někde jinde, více než zdvoj-
násobil na 14 % v porovnání s pouhými 6 %
v minulém roce.

„Sociální sítě se stávají skutečným disrupto-
rem v cílení na dnešní spotřebitele, kteří na
těchto kanálech tráví dost času a samozřej-
mě chtějí nakupovat přímo, jedním kliknu-
tím,“ uvedla Standishová. „Nyní je více než
kdy jindy pro obchodníky nutností dále pře-
hodnocovat a přizpůsobovat digitální nákupní
možnosti a metody, aby splnili očekávání
svých zákazníků.“

Na svátky doma
Letos poprvé průzkum zahrnoval otázky týka-
jící se nákupů potravin na svátky. Klíčový po-
znatek: důležitá je kvalita a zákazníci jsou
ochotni si za ni připlatit. Šest ze sedmi naku-
pujících (86 %) uvedlo kvalitu jako „důležitou“
nebo „velmi důležitou“. Kromě toho hodlají
zákazníci nakupovat na letošní svátky vyšší
kvalitu potravin; více než polovina (54 %) má
v úmyslu nakupovat u obchodníků nabízejí-
cích zboží vyšší kvality, a téměř stejný podíl
(48 %) hodlá nakupovat zboží dražších zna-
ček.
Při dotazu na výběr faktorů, které ovlivňují je-
jich nákupy potravin na svátky, respondenti
nejčastěji uvedli „důvěryhodnost obchodníka
a jeho produktů a služeb“; 82 % respondentů
tento faktor zařadilo mezi tři nejdůležitější.
Těsně následovala odpověď „má široký výběr
sortimentu, a proto si mohu koupit většinu vě-
cí na jednom místě“ (78 %). Více než dvě tře-
tiny (69 %) spotřebitelů uvedlo pohodlí/umís-
tění kamenného obchodu jako klíčový faktor,
který je přiměje k nákupu u prodejce potravin,
u něhož obvykle nenakupují.
Více než třetina (35 %) respondentů plánuje
letos doma uspořádat více setkání s přáteli
či rodinných sešlostí než tomu bylo loni. Mi-

leniálové v tomto „hostitelském“ trendu ve-
dou. Mladší mileniálové plánují uspořádání
večeře nebo večírku u sebe doma o Váno-
cích s o 50 % vyšší pravděpodobností než
generace silných poválečných ročníků, na
Den díkůvzdání je poměr 62 % versus 41 %.
To by mohlo vysvětlovat, proč mileniálové
plánují nakupovat kvalitnější značky potravin
než dříve. I fakt, že chtějí častěji než jiné vě-
kové skupiny nakupovat u prodejce potravin,
u kterého obvykle nenakupují, pokud bude
nabízet potraviny v různých fázích přípravy
(od syrových surovin po nakrájené potraviny
nebo hotové pokrmy).
„Sváteční večeře je odnepaměti tím, čím dá-
váme najevo, jak nám zaleží na našich blíz-
kých,“ řekla Standishová. „Dobrým zname-
ním je, že mileniálové, kteří disponují znač-
nou kupní silou, mají stále větší zájem být
hostiteli a pořádají u sebe doma akce jako
sváteční večeře či obědy. To je pro maloob-
chodní prodejce potravin opravdu velkou pří-
ležitostí. Pokud se o ně budou starat správ-
ně, může to pro ně znamenat začátek vzta-
hu, který potom bude trvat.“

O průzkumu
Průzkum společnosti Accenture nazva-
ný Holiday Shopping (Vánoční nákupy
a nákupy na svátky) nabízí různé pohle-
dy na nákupní vzory spotřebitelů a po-
skytují údaje o očekávaných obratech
obchodníků v tomto klíčovém období,
a to jak v kamenných obchodech, tak
online. Letošní studií Accenture pověři-
la společnost Coleman Parkes Rese-
arch, která dotazovala reprezentativní
vzorek 1500 amerických spotřebitelů.
Průzkum byl prováděn online. Respon-
denti byli rozděleni podle pohlaví a vě-
kových skupin, kde každá měla 20%
podíl. Byla zastoupena generace Z (vě-
ková skupina 18–20 let), mladší mileni-
álové (21–27 let), starší mileniálové
(28–37 let), generace X (38–54) a ge-
nerace Baby Boomers (poválečná ge-
nerace, 55 let a více).Foto Pixabay

Foto Pixabay



Svět textilu & obuvi

34

Zprávy

listopad – prosinec 2018

Düsseldorf – Mnoho let je řada oděvních
výrobků západoevropských značek označe-
na etiketou „made in China“. To se však
nyní začíná měnit. Dřív v módní výrobě
zvýhodňovaly Čínu a jihovýchodní Asii nižší
mzdy před konkurencí, ale situace se začí-
ná měnit.

Džíny vyrobené v Turecku teď stojí o 3 % mé-
ně než v Číně, včetně započtení nákladů na
dopravu a dovoz. Totéž platí pro severoame-
rický trh. Džíny vyrobené v Mexiku mají
o 12 % nižší celkové náklady. U jednotlivých
oděvů s méně složitou výrobou se už teď vy-
platí vracet výrobu do Evropy nebo do Sever-
ní Ameriky. 

Extrémní zkrácení dodacích lhůt 
Ale hlavním důvodem pro tzv. nearshoring je
extrémní zkrácení dodacích lhůt, což umož-
ňuje módní společnostem rychleji reagovat
na módní trendy a agilně přizpůsobovat ko-
lekce,“ zdůrazňuje Karl-Hendrik Magnus,
partner a expert přes módní průmysl u spo-
lečnosti McKinsey. Oděvy z jihovýchodní Asie
jsou na cestě lodní dopravou až 30 dní, než
se dostanou na západoevropské trhy, zatím-
co doprava z Turecka do Německa trvá jen
tři až šest dní. Oděvy z Mexika se do USA do-

stanou za pouhé dva dny. Takové jsou zásad-
ní výsledky mezinárodní studie nazvané „Vra-
cí se oděvní výroba domů?“, kterou vypraco-
vala společnost McKinsey & Company spo-
lečně s vysokou školou RWTH a centrem Di-
gital Capability v Aachenu a zaměřila se na
potenciál automatizovaných technologií. Kro-
mě toho odborníci z McKinsey ve spolupráci
se Sourcing Journalem oslovili 188 odborní-
ků z módního průmyslu na téma nearsho-
ring, automatizace a udržitelnost.

Rychlá reakce je nutností!
„Rychlá doba reakce je nutností, jak zůstat
konkurenceschopný. Časy, kdy spotřebitelé
čekali na trendové kolekce půl roku, jsou
dávno pryč. Dnes módní společnosti potře-
bují agilní struktury, aby nepropásly trendy
vznikající na instagramu a nedělaly si nad-
měrné zásoby,“ říká Achim Berg, ředitel pro
poradenství v módním průmyslu společnosti
McKinsey. Další výhodou nearshoringu je, že
lze více módy prodat za plnou cenu bez sle-
vových akcí, protože trendy jsou rychleji
k dispozici. Podíl zboží, který přichází k záka-
zníkům za plnou cenu, se zvyšuje o pět pro-
centních bodů. Více než tři čtvrtiny oslove-
ných expertů se domnívají, že kvůli kratším
dodacím lhůtám dojde k obratu směrem
k nearshoringu do roku 2025.

Automatice zvyšuje produktivitu 
Dalším tlakem na nearshoring je automati-
zace, protože zvyšuje produktivitu. Oděvní
průmysl zatím v automatizaci stále ještě za-
ostává za jinými odvětvími. Technologie pro
automatizaci šití náročných na pracovní sílu
ještě nejsou tak daleko, ale některé techno-
logie už jsou nyní připraveny na trh, jako jsou
např. roboty a laserové technologie pro výro-
bu džínů. V příštích deseti letech může být
automatizací ušetřeno 40 % (u složitého ob-
lečení) až 70 % (u jednoduchých kusů) pra-
covní doby a tím i značná část nákladů. Výro-
ba jednoduchých džínů by mohla trvat pou-
hých 11 minut oproti 36 minutám. 
Další výhodou automatizace v nearshoringu
je, že výroba je udržitelnější, protože se tolik
neplýtvá zdroji. „Automatizace jde ruku v ru-
ce s menší spotřebou vody, nižším využívá-
ním energie a chemikálií. Nearshoring snižu-
je dopravní cesty a tím i znečištění životního
prostředí, navíc umožňuje větší produkci on
demand (na vyžádání), což vede k menšímu
množství oděvního odpadu,“ vysvětluje Sa-
skia Hedrichová, spoluautorka zprávy, což je
vývoj, který by se zákazníkům mohl líbit. Více
než dvě třetiny odborníků v průmyslu je pře-
svědčeno, že udržitelnost bude pro spotřebi-
tele módy do roku 2025 hlavním kritériem
pro nákup.

Mezinárodní studie potvrzuje: 

ODĚVNÍ VÝROBA 

SE VRACÍ DO EVROPY!

Ilustrace SXC
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Praha – Čeští spotřebitelé již velmi in-
tenzivně využívají svá mobilní zařízení
(chytrý telefon, tablet) v rámci svého
nákupního rozhodovacího procesu. 
Chytré telefony používají především
mladší generace, starší generace 
dává přednost tabletům. 

29 % Čechů přes svá mobilní zařízení platí
za nákup zboží na internetu nebo přímo na
prodejně; evropský průměr je ovšem už
48 %. Tato zjištění vycházejí z nové studie
GfK Czech FutureBuy 2018.

Zapojují se 
mladí i starší
Čeští spotřebitelé již velmi intenzivně využívají
svá mobilní zařízení (chytré telefony, tablety)
v rámci svého nákupního rozhodovacího pro-
cesu. Nejčastěji k vyhledávání nejlepší ceny,
k pročítání recenzí od odborníků i běžných uži-
vatelů, k prohlížení obecných informací o vý-
robku a k nalezení konkrétního výrobku. Chyt-
ré telefony využívají především mladší genera-
ce, naopak starší generace (tzv. Boomers)
dává výrazně přednost tabletům.
Ve srovnání se světem ovšem jen menší
část českých zákazníků využívá svá mobilní
zařízení (telefony nebo tablety) k platbě za
nákup zboží na internetu nebo přímo na
prodejně. V posledních šesti měsících takto
své mobilní zařízení využilo 29 % Čechů, ev-
ropský průměr je přitom 48 %. Převážná
většina Čechů totiž stále používá k zakoupe-
ní zboží na internetu notebooky nebo stolní
počítače.

Mobilní platby jsou rychlejší
To se však může v blízké budoucnosti výraz-
ně změnit: mladší generace (generace
Z a Y) jsou mobilním platbám mnohem více
otevřené. Uvědomují si, že mobilní platby
jsou rychlejší, jednodušší a nabízejí všechny
dostupné způsoby platby pohromadě na jed-
nom místě. Přesto, starosti o osobní údaje
jsou stále významnou bariérou i pro genera-
ce Z a Y.

Studie GfK FutureBuy 2018

ČEŠI VYUŽÍVAJÍ PŘI

NÁKUPU MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

O studii 
GfK FutureBuy 2018

Globální studie společnosti GfK sleduje
spotřebitelské zvyklosti a nákupní chová-
ní s cílem identifikovat nově vznikající
trendy a popsat změny v prodejních ka-
nálech i v nákupních procesech. Online
šetření zákazníků napříč 18 kategori-
emi zboží (FMCG i dlouhodobé spotře-
by) realizované společností GfK v 35 ze-
mích (1 000 rozhovorů v každé).

Ilustrační foto Pixabay
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Tento průlom se povedl výzkumným pracov-
níkům společnosti PrimaLoft po čtyřech le-
tech intenzivních vývojových prací. Ve zrych-
leném testu (podle normy ASTM D5511) by-
ly nasimulovány podmínky skládky odpadu,
ve kterých se se biologická vlákna PrimaLoft
úplně rozpadla za 394 dnů, což je kvantový
skok ve srovnání s rychlostí odbourání kon-
venčního polyesteru za stejných podmínek.
Nová technologie nijak neovlivňuje vlastnosti,
haptiku ani možnosti zpracování. Měla by být
dostupná v obchodech od podzimu 2020. 

Vlákna lákají mikroby 
Speciální zpracování nových vláken Prima-
Loft Bio láká přirozeně se vyskytující mikroby
na skládkách nebo v oceánu. Tyto mikroby
tráví vlákna rychleji a zajišťují, že se izolace
rozloží a vrátí zpět do přírody. Během proce-
su biologického odbourání vzniká pouze vo-
da, metan, CO2 a biomasa (mrtvé organis-

my, organické zbytky). Technologie Prima-
Loft Bio zůstává odolná při každodenním po-
užívání po celou dobu životnosti oděvu a roz-
kládá se pouze kontaktem s mikroby nachá-
zejícími se na skládkách a v oceánech.
„S PrimaLoft Bio jsme opět dokázali naši
průkopnickou pozici lídra v inovačních tech-
nologiích pro oděvní branži a zcela nově defi-
novali pojem udržitelnosti,“ konstatuje Mike
Joyce, prezident a předseda představenstva
společnosti Primaloft. 
„Recyklace je sama o sobě dobrým začát-
kem, ale my jsme chtěli ještě lépe reagovat
na každodenní problémy v oblasti životního
prostředí týkající se naší branže. Protože vy-
rábíme recyklované výrobky od roku 2007,
je PrimaLoft Bio další krokem k udržitelnosti.
S ohledem na rostoucí globální problém
s odpady, včetně nárůstu textilního odpadu
a mikroplastů v oceánu, jsme hledali způso-
by, jak bychom mohli v rámci naší kompeten-

ce smysluplně přispět. Tato světově unikátní
technologie je jedním z nejvýznamnějších
technických produktů v historii naší firmy
a nabízí řešení na úrovni materiálů. Zaměře-
ním na tu nejvyšší kvalitu chceme zajistit,
aby se naši zákazníci mohli dlouho těšit ze
svého oblečení. Samozřejmě jsme si vědo-
mi, že produkty mají svou určitou životnost
a jednou je bude třeba zlikvidovat. PrimaLoft
Bio je právě tím řešením, které se po ukon-
čení životnosti oděvu nabízí. Máme velikou
radost, že jsme první, kdo tento problém
v oblasti syntetické izolace vyřešil jako první.“

Čtyři roky vývoje
Myšlenka tohoto projektu vznikla již v roce
2014. Po dvou letech intenzivního výzkumu
trval další dva roky vývoj procesu a rok řady
testů ve spolupráci s nezávislou laboratoří.
„PrimaLoft Bio má potenciál zásadně změnit
dodavatelské řetězce v oblasti outdooru
a módy,“ je přesvědčen výzkumný pracovník
Charles Lancelot, který v průběhu testování
úzce spolupracoval s firmou PrimaLoft.
„V USA skončilo v roce 2014 více než 80 %
textilního odpadu na skládkách, což předsta-
vuje téměř 8 % celkového odpadu. Inovativní
technologie společnosti PrimaLoft, která vy-
užívá nejnovější poznatky v oblasti nakládání
s odpady a výzkumu materiálů, by měla oslo-
vit všechny výrobce oděvů, kterým záleží na
tom, aby snížili svou ekologickou stopu.“
Americká společnost PrimaLoft, Inc. se síd-
lem v Lathamu (New York) a kancelářemi
v Německu a Číně je světovým lídrem ve vý-
zkumu a vývoji inovativních komfortních vý-
robků vyrobených z vysoce výkonných izolač-
ních materiálů, funkčních textilií a přízí.
Značka PrimaLoft je registrovaná ochranná
známka společnosti PrimaLoft, Inc. a nabízí
produkty, které využívají globální špičkové
značky v oblasti outdooru, bytových textilií
a profesního oblečení. Izolace PrimaLoft by-
la původně vyvinutá pro americkou armádu
jako vodoodpudivá, syntetická alternativa
k peří, která zaručuje pohodlí v jakékoli situ-
aci a za jakéhokoli počasí. Společnost Pri-
maLoft, Inc. se velmi angažuje v oblasti udr-
žitelné výroby textilu a podporuje ji partner-
stvím s bluesign, ÖKO-TEX a Sustainable
Clothing Coalition s indexem Higg. Dodnes
zrecyklovala více než 84,7 milionu plasto-
vých lahví a vyrobila z nich prémiovou izola-
ci. Do roku 2020 bude 90 % izolačních
produktů PrimaLoft sestávat z minimálně
50 % recyklovaného materiálu, aniž by to
jakkoli ovlivnilo kvalitu. Dále chce snižováním
spotřeby energie a emisí CO2 ještě víc sni-
žovat uhlíkovou stopu v dodavatelském ře-
tězci a pokračovat ve vývoji biologicky rozlo-
žitelných produktů a používání přírodních
rostlinných vláken. 

Foto: PrimaLoft

Průlomová technologie PrimaLoft Bio 

VZNIKÁ NOVÁ DEFINICE

POJMU UDRŽITELNOSTI

ots Latham, New York/Mnichov – Americká společnost PrimaLoft, Inc., specializova-
ná na výzkum a vývoj inovativních technologií materiálů, představuje první syntetickou
izolaci na světě vyrobenou kompletně z recyklovaných bio odbouratelných vláken 
pod názvem PrimaLoft Bio.
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Zlín – Střední škola obchodně technická
s.r.o. (SŠOT) je jedinou odbornou školou
v České republice, která nabízí vyučení
v oboru „obuvník“. A to jak „obuvník pro
zakázkovou výrobu obuvi“, tak i „obuvník
pro sériovou výrobu obuvi“. Je to jedině
díky tomu, že škola si udržela dílnu pro
praktickou výuku a rovněž dokázala udr-
žet odborníky-učitele, kteří výrobě obuvi
rozumí a jsou schopni naučit „ševcovinu“
mladou generaci. 

Škola otevřela v loňském školním roce po
12ti leté pauze učební obor „výrobce obuvi“
na denním studiu a také letos byl tento obor
opět otevřen. Bohužel studentů na denním
studiu je málo, a proto je nutné zajistit ren-
tabilitu výuky pořádáním odborných kurzů.
V loňském školním roce 2017/2018 se
kurzů „zakázková a sériová výroba obuvi“
zúčastnilo celkem 12 osob a další tři osoby
absolvovaly kurz s vyšší specializací „ortope-
dická výroba obuvi“. 
Potěšitelná je rovněž skutečnost, že díky sy-
stému uznávání profesních kvalifikací mohlo
sedm osob přistoupit k závěrečným učňov-
ským zkouškám a získat výuční list. Také v le-
tošním školním roce 2018/2019 začal no-

vý obuvnický kurz již od září 2018 a bude
probíhat do února 2019. Kurzu se účastní
celkem pět osob. Na další kurz v roce
2019, který bude začínat od měsíce února
2019 a potrvá do května 2019, je již přihlá-
šených sedm zájemců. 

Spolupráce s úřady práce
Pro realizaci kurzů škola spolupracuje s úřa-
dy práce, které uchazečům o zaměstnání,
ale i stávajícím pracovníkům, pokud si zvyšují
kvalifikaci nebo realizují rekvalifikaci, mohou
uhradit náklady na kurz. Pro ostatní zájemce
se ceny kurzů pohybují od 12 000 Kč do
22 000 Kč, podle počtu účastníků.
Škola je rovněž autorizovanou osobou v ob-
lasti obchodu, nabízí kurzy obuvnické zboží-
znalectví a možnost autorizované zkoušky
profesních kvalifikací prodavač, pokladní,
skladní a manažer prodeje. Ceny kurzů v té-
to oblasti jsou nižší, cena jednotlivých zkou-
šek se pohybuje od 500 Kč do 2 900 Kč.

Více informací v případě zájmu vVám po-
dá Ing. Václav Talaš, tel.: 573 776 940 ne-
bo 603 514 288, e-mail: talas@ssot.cz.

PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA
Ing. Václav Talaš, SŠOT

Jitka Strachoňová, SŠOT
Foto: SŠOT

Střední škola obchodně technická ve Zlíně

ÚSPĚŠNÉ 

OBUVNICKÉ KURZY
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Praha – Výroční analýza společnosti GfK
Kupní síla 2018 mapuje nerovnoměrnost
úrovně výše disponibilních příjmů obyva-
tel jednotlivých částí republiky. Přes exis-
tující rozdíly je z porovnání zřejmé, že
rozdíly mezi jednotlivými obcemi či regi-
ony se postupně mírně snižují a že nejsou
zdaleka tak vysoké, jako ve většině ev-
ropských zemí. 

Výroční analýza společnosti GfK Kupní síla
v okresech a obcích České republiky 2018
ukazuje nerovnoměrnost rozdělení výše dis-
ponibilních příjmů obyvatel jednotlivých částí
republiky. Nejvyšší kupní sílu na obyvatele
v rámci Česka lze dlouhodobě zaznamenat
v Praze, kde v roce 2018 dosahovala
128,7 % celostátního průměru, nejnižší
v Moravskoslezském kraji (89,2 %). 
Průměr České republiky převyšuje přede-
vším Praha a centrální Čechy, severový-
chodní část Plzeňského kraje, centrální
části Jihomoravského a Libereckého kraje
a dále i většina metropolí ostatních regi-
onů. Jediným z krajů, kde ani jedna obec
nepřevyšuje z hlediska kupní síly celostátní
průměr, je Moravskoslezský kraj. Nejnižší
úroveň kupní síly mezi okresy vykazuje
Bruntál. 
Rozdíl mezi regionem s nejvyšší a nejnižší
relativní kupní silou (Praha vs. Moravsko-
slezský kraj) činí v České republice 39,5 %.
Meziročně se tento procentuální rozdíl
v kupní síle snížil o 2 %. Praha a okolí tak od
roku mírně ztrácí svou dominanci ve pro-
spěch regionů. Nejde však o nijak dramatic-
kou změnu, protože i v Praze a středních
Čechách rostla kupní síla velmi výrazně, nic-
méně výraznější růst kupní síly regionů, po-
kud se potvrdí i v dalších letech, bude pro
rozvoj ekonomiky a životní úrovně Česka
rozhodně dobrou zprávu. 
Mezi deseti obcemi s nejvyšší kupní silou na
obyvatele je celkem devět středočeských
obcí a hlavní město Praha. Na opačném pó-
lu mezi desítkou nejchudších obcí najdeme
zejména lokality z Ústeckého a Moravsko-
slezského regionu.
Republikového průměru dosahuje celkem
23 % obcí, což znamená, že více než tři čtvr-
tiny českých obcí je z hlediska indexu kupní
síly podprůměrná. Median, čili hranice mezi
polovinou obcí s vyšší kupní silou a polovinou
obcí s nižší kupní silou, dosahuje hodnoty
93,7 při celostátním průměru 100.

Pro více informací kontaktujte: 
František Diviš, GfK konzultant na:

frantisek.divis@gfk.com

Rozdíly kupní síly 

V RÁMCI REGIONŮ 

ČESKÉ REPUBLIKY 

SE MÍRNĚ SNIŽUJÍ

Okresy s nejvyšší a nejnižší úrovní kupní síly v ČR

okres kraj index kupní síly na obyvatele 2018 (ČR=100)

Praha Praha 128,7
Praha-západ Středočeský 116,0
Praha-východ Středočeský 113,9
Teplice Ústecký 85,5
Děčín Ústecký 84,1
Bruntál Moravskoslezský 82,4

Obce nad 2 000 obyvatel 
s nejvyšší a nejnižší úrovní kupní síly v ČR

obec kraj index kupní síly na obyvatele 2018 (ČR=100)

Praha Praha 128,7
Chýně Středočeský 121,6
Šestajovice Středočeský 121,3
Rudná Středočeský 119,5
Roztoky Středočeský 119,1

Krásná Lípa Ústecký 76,7
Šluknov Ústecký 76,6
Jiříkov Ústecký 76,4
Trmice Ústecký 70,4
Obrnice Ústecký 59,1

Zdroj: GfK
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Brno – Klimatické změny spojené s vyso-
kými teplotami a absencí srážek přinášejí
nové výzvy ve formě úspor vody. Vzhledem
k tomu, že údržba textilu je sektorem,
který spotřebovává velké množství jak vo-
dy, tak i energie, je nasnadě hledat mož-
nosti úspor právě zde. 

V nedávné minulosti GINETEX vyvinul sy-
stém, který spotřebitelům radí, jak prát tex-
til chytře, ale zároveň i efektivně. V součin-
nosti mezinárodního týmu vznikla řada prak-
tických doporučení, která přinášejí úspory
vody, energie, ale i detergentů. 

Jak na správné praní?
Praní prádla je věda, ve které se snoubí
chemie a fyzika. Chemie vstupuje na scénu
ve formě pracího prostředku (detergentu)
a fyzika je zde zastoupena mechanickým pů-
sobením pohybu prádla, tvarem bubnu
a rychlostí otáček. Aby bylo praní efektivní,
je třeba dbát řady doporučení, přičemž jed-
no je zásadní – snažte se naplnit buben

pračky prádlem různorodé velikosti. Tato
rozmanitost způsobí vhodné mechanické
namáhání, které přinese lepší prací výsled-
ky. Oděvy obraťte rubem nahoru a zapněte
knoflíky, přezky, spony – prostě všechna za-
pínadla. Prací prostředek dávkujte podle
nejvíce znečištěného kusu prádla, ale sou-
časně nepředávkujte. Pro praní barevného
prádla používejte speciální prostředky, kte-
ré neobsahují bělidla. 

Přemýšlejte nad sušením a žehlením
Přirozené sušení na vzduchu je tou nejlepší
metodou, protože se využívá přirozeného
procesu a voda zůstává po odpaření v příro-
dě. Pokud nemáte jinou možnost a sušíte
prádlo doma, je lépe využít sušičku. Ta spo-

třebovává méně energie, než když sušíte
prádlo doma na topení. 
Žehlení je velký „žrout“ – spotřebovává skoro
pětinu energie, která je potřebná pro údržbu
prádla. Proto je doporučováno výrobky po-
kud možno nežehlit. Pro snadnější údržbu
jsou na trhu dostupné výrobky s nežehlivou
nebo nemačkavou úpravou, či je možné po-
užít aviváž. S aviváží ale zacházejte jako se
šafránem. Pro výrobky z řady outdoorového
vybavení není vůbec vhodná a nedoporučuje
se používat ani na ručníky, kterým snižuje
přirozenou nasákavost. 
Základní doporučení pro správnou a bezpeč-
nou údržbu zní: dodržujte doporučenou
údržbu, která je uvedena na výrobku. Sym-
boly údržby obsahují informace o maximál-
ním možném zatížení, které výrobek snese,
aniž by došlo k jeho nevratnému poškození.
S ohledem na životní prostředí je ale možné
použít i mírnější postupy, které méně odčer-
pávají přírodní zdroje – zejména vodu. Pokud
však budete chtít při
údržbě textilu hledět
i na dopady na životní
prostředí, inspirujte
se v clever care. 

Informace 
naleznete na

goo.gl/Fc96gF

Clevercare 

ŠETRNÁ PÉČE PRO TEXTIL

GINETEX 

NOVÝ PREZIDENT

Brno – V říjnu se konalo pravidelné zasedání členů GINETEXU, ten-
tokrát v portugalském Portu. Setkání bylo výjimečné nejen místem,
kde bylo organizováno, ale také tím, že se volil nový prezident. 

Tím byl zvolen pan Michael Hillmo-
se z Dansk Mode & Textil (DM&T).
Michael Hillmose působí v textilním
a oděvním odvětví více než 15 let.
Začínal v Trade Council of Den-
mark, dále pokračoval na Danish
Ministry of Foreign Affairs a v Dan-
sk Mode & Textil pracuje posled-
ních deset let. Jako vedoucí zahra-
ničního odboru je specialistou na
mezinárodní obchod, obchodní poli-
tiku, export, daně a dodržování
podmínek trhu se kterými souvisí
také značení. Michael je zapojen
v několika dánských i mezinárod-

ních orgánech. Absolvoval dva obory – mezinárodní obchodní admini-
strativa a finanční management a účetnictví. 
„Jako nově zvolený prezident se těším, že po další dva roky přispěji
k rozvoji GINETEXu. Symboly údržby jsou důležité pro textilní a oděvní
průmysl, ISO norma pomáhá firmám s pravidly značení na celém svě-
tě, ale správné značení symboly údržby pomáhá spotřebitelům. Správ-
né značení též snižuje množství odpadních vod, pokud spotřebitelé do-
držují doporučené postupy, přispívají tím k naplnění cílů tzv. zelené
agendy u oděvního průmyslu. GINETEX je zářným příkladem, jak zajis-
tit snadnější podmínky podnikání tím, že se stanoví standard pro sym-
boly údržby celosvětově. 
Michael Hillmose naváže na práci Adama Mansella z Velké Británie,
který vedl GINETEX velmi úspěšně v posledních dvou letech.

inzerce
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Praha – Firmy čelí změnám v chování zá-
kazníků a pro přežití se budou muset vy-
pořádat s digitální transformací. Průzkum
EY Retail Barometer 2018 ukazuje, že
společnosti plánují svou největší konku-
renční výhodu stavět na nadstandardní
zákaznické zkušenosti, která se může
stát alternativou nízké ceně.

Největší obavy mají společnosti z akutního ne-
dostatku zaměstnanců (65 %), kteří disponují
klíčovými dovednostmi. „S nedostatkem kvali-
fikované pracovní síly se firmy potýkají posled-
ních pár let. V poslední době tento fakt způso-
buje kritické problémy, ohrožuje samotný pro-
voz a schopnost úspěšně realizovat strategic-
ké projekty zaručující budoucí růst. Otázkou
je, jaký vliv bude mít případná změna v ekono-
mickém cyklu, kterou firmy již začínají vyhlí-
žet,“uvádí Petr Knap, vedoucí partner podni-
kového poradenství ve společnosti EY.
Ve velké míře společnosti rovněž pociťují
změny v chování zákazníků (35 %) a rychlost
technologických změn (20 %). Digitalizaci

a její následky v podobě nových konkurentů
vstupujících na trh a implementace nových
technologií vnímají firmy jako další z ekono-
mických hrozeb. „Jak se vyvíjejí potřeby
a chování kupujících, musí se vyvíjet i přístup
k nim. Na nové požadavky nelze reagovat
prostřednictvím starých nástrojů. Firmy mu-
sí hledat relevantní způsoby, jak se zákazní-
kem komunikovat, co mu nabídnout a jak zvý-
šit jeho loajalitu,“ dodává Ondřej Žák, Associ-
ate Partner ve společnosti EY.
Společnosti pociťují dvojí tlak na marži, jejíž
udržení bude záviset na úspěšné realizaci di-
gitální transformace. Napětí roste na straně
příjmů i nákladů, kdy se k rostoucím mzdám
a nedostatku zaměstnanců přidávají i aktivity
stávající a nové konkurence. V tomto ohledu
se společnosti působící na českém trhu po-
týkají se stejnými problémy jako společnosti
na globální úrovni.

Zákaznická zkušenost jako alternativa
za nízké ceny
Více než polovina firem (53 %) vidí jako nej-
větší konkurenční výhodu budoucnosti nad-

standardní zákaznickou zkušenost. Sou-
středí se také na nabídku unikátního pro-
duktu (26 %) na úkor nízké ceny (jen 5 %).
„Snahy firem konkurovat nadstandartní zá-
kaznickou zkušeností a inovativními produk-
ty namísto snižování ceny vnímáme velmi
pozitivně jako reálný náznak snahy o ukon-
čení slevové spirály. Zákaznickou zkušenost
zlepšuje například dostupnost zboží, pohodlí
při jeho doručování a případném vrácení,
orientace v místě prodeje či rychlosti obslu-
hy,“ říká Tomáš Molnár, manažer ve společ-
nosti EY.
Společnosti plánují investovat nemalé částky
do různých projektů, především těch souvi-
sejících se zlepšováním zákaznické zkuše-
nosti. „Finančně lze podpořit spoustu aktivit
a firmy musí upřednostnit ty, jež reflektují po-
třeby zákazníka, které se neustále vyvíjejí
a mění. Tím si společnosti udrží relevantnost
mezi zákazníky všech generací,“ uvádí To-
máš Molnár.
Z průzkumu zároveň vyplývá, že projekty za-
měřené na budování nových dovedností
(například optimalizace portfolia, cenotvor-
by, nebo nástrojů personalizované komuni-
kace) jsou často implementovány ještě
před hlubším pochopením zákazníka. To
může představovat riziko při oslovování
mladší generací.
„Dalším faktorem úspěchu bude nabídka re-
levantního, resp. unikátního produktu/služ-
by/řešení ušitého zákazníkovi na tělo. Trend
plošných akcí a marketingových kampaní bu-
de nahrazen sofistikovanějšími modely ko-
munikace založenými na dokonalé znalosti
zákazníka,“dodává Ondřej Žák.

Mladší generace 
jako hlavní zdroj růstu
Mimo zlepšení zákaznické zkušenosti budou
investice směřovat do inovace produktů
a marketingové komunikace. Tři čtvrtiny firem
staví své růstové plány na získávání nových zá-
kazníků, které budou tvořit především mileni-
álové a generace X. „Společnosti se však mu-
sí naučit komunikovat skrze kanály, které zá-
kazník preferuje a způsobem, který je rele-
vantní. Například nejmladší generace nejvíce
vyžaduje digitální formy komunikace a mají vý-
razně vyšší afinitu k značkám odpovídající jejím
hodnotám,“ uzavírá Tomáš Molnár.

O průzkumu
Průzkum mezi retailovými společnostmi EY
Retail Barometer provedla poradenská spo-
lečnost EY v září 2018 za účelem zmapovat
aktuální trendy v přístupu firem vůči zákazní-
kům a zjistit plánované investice do zvyšová-
ní zákaznické zkušenosti. Výsledky demon-
strují zejména preference v alokaci investic
do zlepšení služeb zákazníkům a plány v ob-
lasti růstu firem.

EY Retail Barometer: 

FIRMY PLÁNUJÍ ZLEPŠOVAT

ZÁKAZNICKOU ZKUŠENOST

Největší vnímané hrozby pro odvětví

Nejdůležitější konkurenční výhoda

Strategické investiční priority 
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Praha – Máte zaměstnance, kteří 
pracují v noci? A víte, koho zákoník 
práce vůbec považuje za „zaměstnance
pracujícího v noci“? Na následujících
řádcích si vysvětlíme, jak je to u nás
s prací v noci a na co byste si jako 
zaměstnavatel měli v této souvislosti
dát pozor.

Od kdy do kdy 
jde o „práci v noci“?
Je zřejmé, že práce v noci je pro lidský or-
ganismus náročná a může nepříznivě ovliv-
ňovat naše zdraví. O to více, pokud pracov-
ník koná práci v nočních hodinách pravidel-
ně. Proto zákoník práce stanoví různá pra-
vidla, aby zaměstnancovo zdraví ochránil.
Jak přesně jsou ale noční hodiny vymezeny?
Zákoník práce stanoví, že noční prací je prá-
ce konaná v noční době, a to je doba mezi
22. a 6. hodinou.

Kdo je „zaměstnanec 
pracující v noci“?
Ne každý, kdo pracuje mezi 22. a 6. hodi-
nou je však automaticky chráněn, jako tzv.
„zaměstnanec pracující v noci“. Tyto dva po-
jmy totiž zákoník práce rozlišuje. Každý pra-
covník, který odpracuje nějakou část své
směny mezi 22. a 6. hodinou má nárok na
příplatek za práci v noci a vy jako zaměstna-
vatel musíte u každého zaměstnance přes-
ně evidovat, kolik „noční práce“ pracovník
odvedl. Ale pouze pracovník, který vykonává
noční práci pravidelně a v určitém rozsahu,
má nárok na zvýšenou ochranu jako tzv. „za-
městnanec pracující v noci“. Zjednodušeně
lze říci, že „zaměstnancem pracujícím v no-
ci“ je pracovník, který odpracuje během
noční doby (tedy mezi 22. a 6. hodinou) nej-
méně tři hodiny ze své pracovní doby v rám-
ci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru
alespoň jednou týdně.
Pokud tedy zaměstnáváte například pekaře,
který svou směnu začíná vždy v 5.30 (od
pondělí do pátku), pak tento pracovník den-
ně pracuje v noci (v době od 5.30 do 6.00),
ale nejde o „zaměstnance pracujícího v no-
ci“, protože v souhrnu za celý týden v noci
odpracuje pouze 2,5 hodiny.

Příplatek 
za noční práci
Každý zaměstnanec, který pracuje v noci
(a to jak ten, který pracuje v noci jen nára-
zově, tak i ten, který tak pracuje pravidelně
a nad rámec zákonného rozsahu) má ná-
rok na příplatek za noční práci nejméně ve
výši 10 % průměrného výdělku. Je však

možné, abyste si se svým zaměstnancem
sjednali jinou minimální výši a způsob urče-
ní příplatku. Pokud tedy bude zaměstnanec
souhlasit, je možné si s ním domluvit i nižší
výši příplatku za noční práce. V každém pří-
padě doporučujeme, abyste měli takovou

dohodu písemně, například v pracovní
smlouvě.

Pozor na délku směny
Pokud zaměstnáváte pracovníky, kteří splňují
kritéria „zaměstnanců pracujících v noci“, má-
te jako zaměstnavatel i další povinnosti. Vždy
musíte hlídat délku směny a pamatovat na to,
že délka směny „zaměstnance pracujícího
v noci“ nesmí překročit osm hodin v rámci 24
hodin po sobě jdoucích (z provozních důvodů
je možné toto období určitým způsobem pro-
dloužit, což přesně stanoví zákoník práce).

Každé dva roky 
na preventivní prohlídku
Součástí ochrany „zaměstnanců pracujících
v noci“ jsou i častější lékařské prohlídky u zá-
vodního lékaře. Dříve byli „zaměstnanci pra-
cující v noci“ povinně vysíláni na závodní pro-
hlídky každý rok. Od listopadu 2017 se lhůta
prodloužila a vy jako zaměstnavatel byste
měli své „zaměstnance pracující v noci“ posí-
lat na pravidelnou lékařskou prohlídku každé
dva roky. Pokud bude „zaměstnanec pracují-
cí v noci“ uznán lékařem nezpůsobilým pro
noční práci, musíte ho jako zaměstnavatel
převést na jinou práci. Pokud je nezpůsobi-
lost jen dočasná, máte jako zaměstnavatel
ztíženou možnost dát takovému zaměstnan-
ci výpověď.

Vybavení pracoviště – možnost
přivolat záchranku a ohřát si jídlo
Další důležité povinnosti zaměstnavatele
vztahující se k noční práci, se týkají pracoviš-
tě. Podle zákoníku práce musíte jako za-
městnavatel vybavit pracoviště, na kterém
se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí
první pomoci, včetně zajištění prostředků
umožňujících přivolat rychlou lékařskou po-
moc (tedy například zde mít funkční telefon)
a také byste měli zaměstnancům poskytnout
přiměřené sociální zajištění, zejména mož-
nost občerstvení (tedy například zřídit ku-
chyňku s mikrovlnkou).

Kdy nemůžeme po zaměstnanci 
noční práci požadovat?
Závěrem je potřeba ještě upozornit, že v ur-
čitých případech noční práci po zaměstnanci
požadovat nemůžete. Kupříkladu mladiství
zaměstnanci (tedy osoby mladší 18 let) v no-
ci pracovat mohou jen s určitými velmi strikt-
ně omezenými výjimkami. Pokud jde o těhot-
né zaměstnankyně či maminky do devíti mě-
síců po porodu, tam zákoník práce nechává
volbu na nich. Když vás jako zaměstnavatele
požádají o přeřazení na denní práci, jste po-
vinni jim vyhovět.

Advokát radí

PRÁCE V NOCI: CO MUSÍM

JAKO ZAMĚSTNAVATEL

OHLÍDAT?

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.



Svět textilu & obuvi

42

Zprávy

listopad – prosinec 2018

mk Praha – Již 32. veletrh módy CPM se uskuteční ve dnech 
25.–28. února 2019 na výstavišti Expocentre v Moskvě. Tato největší 
akce svého druhu ve střední a východní Evropě představí kompletní 
módní branži: od dámské, pánské a dětské módy přes prádlo a módní do-
plňky až po kolekce obuvi. Celkem se v 15 pavilonech můžete seznámit
s 50 produktovými skupinami, včetně prestižních CPM Premium, 
CPM Accessories & Shoes, CPM Kids a CPM Body & Beach.

O jak významný veletrh jde, svědčí mj. i čísla z posledního veletrh CPM, který se
konal na stejném výstavišti v září letošního roku. Jak nám napsali pořadatelé
Messe Düesseldorf Moscow a Igedo Company své kolekce (celkem 1 300) zde
představilo 750 vystavovatelů ze 30 zemí světa. Největší kontingent pocházel
– mimo domácích ruských firem – z Německa, Francie, Itálie, Francie a Turec-
ka. Co se týče návštěvníků, na výstaviště v září jich zavítalo 21 500! Kromě do-
mácích přijeli i nákupčí z mnoha koutů Evropy a také Asie. Na únorový veletrh
připravili pořadatelé i řadu doprovodných akcí – módní přehlídky, semináře i be-
sedy s tvůrci i byznysmeny. Bližší informace v ruštině na www.cpm-moscow.ru,
v angličtině na www.cpm-moscow.com.

Veletrh CPM Moskva, únor 2019

CHYSTÁ SE 32. VYDÁNÍ

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

V minulém vydání Světa textilu&obuvi mě mj. zaujal rozhovor s Thomasem
Georgem Batou (rozuměj Baťou), vnukem zakladatele zlínského obuvnického
impéria. Hned první otázka mě ale zarazila. Zněla: „Umíte česky?“ A on odpo-
věděl: „Bohužel neumím...“
Přivádí mě to ke smutnému zamyšlení nad tím, čeho všeho dosáhli ve světě
čes ké firmy a některé osobnosti. Mám přítele, který v 70. letech s manželkou
emigrovali do Německa. Teprve tam se jim narodila dcera. Když jsem se s nimi
po roce 1989 opět setkal v Brně, tak dcera – již -náctiletá – plynně hovořila
čes ky, a to zcela bez přízvuku. Přítel mi tehdy řekl: „Dceru jsme od malička učili
česky. V koutku duše jsme doufali, že se jednou pojede podívat do země svých
předků. A hlavně: na Moravě má spoustu příbuzných, babičku a dva dědy. Tak
aby se s nimi domluvila...“
Je smutné, že pan Thomas George Bata, resp. jeho otec Tomáš Baťa mladší,
v návrat do země svých předků (asi) nedoufali... 

Tomáš N., Brno
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(str. 6), WICO B.G.M. (str. 7), Světluška (str. 11), SOTEX GINETEX CZ (str. 39). 

Vaše podněty jsou pro nás cenné, mimo jiné i jako
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