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Editorial Svět textilu & obuvi

leden – únor 2017

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou první vydání odbor-
ného časopisu Svět textilu & obuvi v tomto
roce. 
Tradičně vychází jen pár dnů před nejvý-
znamnější tuzemskou akcí v naší branži
v prvním pololetí – před mezinárodními ve-
letrhy Styl a KABO v Brně. Připravili jsme
pro vás (doufejme) opět zajímavé články,
rozhovory i ekonomické rozbory z textilní-
ho, oděvního a kožedělného průmyslu i ob-
chodu. 
Tak například na stranách 8–11 se dočtete,
jaké novinky přichystali návrháři v oblasti
denního i nočního prádla pro dámy i muže,
hned na dalších následujících dvou stranách
pak najdete i trendy plavek. 
Na stranách 14–20 se pak dozvíte, jaké no-
vinky jsou připraveny v segmentu dámské
a pánské obuvi a kožené galanterie. 

Na straně 26 se můžete dozvědět, jak do-
padl tuzemský textilní maloobchod v loňském
roce. Již nyní vám můžeme prozradit, že to
opravdu, ale opravdu… nebylo špatné. 
Na stranách 4, 5 a 32 pak přinášíme pře-
hled, co nového pro nás zmíněné veletrhy
Styl a KABO v Brně připravily. 
Nechybějí ani stálé rubriky, jako jsou rady
marketingového poradce, právní rubrika
a další. 
A pro ty, kteří se chystají na návštěvu veletr-
hů Styl a KABO, máme pozvání. Svět textilu
& obuvi se těchto veletrhů pravidelně účast-
ní. A budeme rádi, když nás navštívíte. Na-
jdete nás v pavilonu P ve stánku č. 06, kde
vystavujeme společně s Asociací textilního,
oděvního a kožedělného průmyslu a Textilním
zkušebním ústavem/SOTEX. 

Michal Korol,
šéfredaktor
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Hledáme distributory (samostatné
obchodní zástupce) na území České
republiky a Slovenska (bez exkluzivity)

Vážení přátelé,
firma ZEST Sp. z o. o. z Varšavy, přední
výrobce značkových pánských, dámských
a dětských deštníků ZEST a AIRTON, hledá
obchodní zástupce (samostatné distributory)
na území České republiky a Slovenska.
Naše deštníky ZEST kupují mimo jiné státní
úředníci, televizní stanice a Úřad pro ochranu
vlády (černé) a 500 zákazníků v Polsku
a v zahraničí, kteří dávají přednost kvalitě
a výjimečnému designu.
Máme zákazníky z Litvy, Ruska, Běloruska,
Německa, Finska a Velké Británie.

Podrobné informace můžete získat e-mailem
na adrese: biuro@zest.com.pl
a telefonicky na čísle: +48 606 709 601,
Anna Katarzyna Borowczak.

Informace o firmě naleznete na naší
internetové stránce www.zest.com.pl
a na Facebooku.

Dovolujeme si Vás pozvat k dlouholeté
spolupráci s lídrem v oblasti výroby
deštníků.

inzerce

Praha – Mezinárodního veletrhu módy
Styl, který se koná ve dnech 18.–20. úno-
ra v Brně, se tradičně zúčastní česká vý-
robní družstva Integra Zlín, Modela Par-
dubice a Moděva Konice. Družstva na
únorovém veletrhu představí především
kolekce dámských oděvů pro sezonu ja-
ro/léto 2017. Družstva budou vystavovat
ve společné expozici pod záštitou Svazu
českých a moravských výrobních družstev
v pavilonu P.

Integra, výrobní družstvo Zlín, připravila
pro sezonu jaro/léto 2017 zajímavou kolekci
dámských oděvů, kterou tvoří úpletové halen-
ky, svetříky, sukně, topy, šaty, bundy a pláště
v módních barevných odstínech a materi-
álech. Integra vyrábí v požadovaných malých
sériích, výrobky ve velikostech 38–62 jsou
většinou ušity ze směsových materiálů s dů-
razem na kvalitu zpracování a pohodlné noše-
ní. Kolekce je doplněna nabídkou předprodeje
bund a plášťů na příští zimu.

Modela, výrobní družstvo Pardubice, před-
staví pro sezonu jaro/léto 2017 novou kolek-
ci letních modelů. Nabízeny budou letní šaty,

kostýmky, sukně, halenky, kabátky a kalhoty
vhodné pro denní nošení i na společenské
události. Modely budou nabízeny ve velikostní
řadě 38–54 a jsou ušité z kvalitních materiálů
ve složení bavlna, viskóza, polyester a elastan. 

Moděva, oděvní družstvo Konice, nabídne
na únorovém veletrhu aktuální kolekce dám-
ských a pánských zimních plášťů, palet, pele-
rín a péřových bund. Předváděné modely jsou
v jednoduchém a praktickém provedení pro
každodenní nošení i v luxusnějším pojetí. Pláš-
tě a paleta jsou zateplené a doplněné přírodní
kožešinou do barvy materiálu. Použitým ma-
teriálem je vlna s podílem kašmíru a nylonu,
v nabídce je také široká paleta barev. Letošní

novinkou v sortimentu Moděvy je dámský
trenchcoat s trendovým členěním, prošitím
a s výraznými doplňky. Výrobky družstva jsou
zpracovány tradiční krejčovskou technologií
s důrazem na vysokou kvalitu.

SČMVD patří mezi největší a nejvýznamnější
svazy zaměstnavatelů v České republice. Je
představitelem silné skupiny výrobních druž-
stev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády
a Parlamentu ČR, podporuje členská druž-
stva širokou škálou odborných činností a slu-
žeb ve stěžejních oblastech podnikání a vy-
tváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj.
Členskou základnu svazu tvoří 200 výrobních
družstev z celé České republiky.

Praha – ČOI o Vánocích provedla celkem
349 kontrol obchodů v souvislosti s novým
zákonem č. 223/2016 Sb., o prodejní do-
bě v maloobchodě a velkoobchodě. 

Porušení zákazu prodeje inspektoři tento-
krát zjistili pouze v jediném případě, šlo o in-
ternetového prodejce, který zároveň obslu-
hoval zákazníky i ve své kamenné provozov-
ně s plochou větší než 200 m2, kterou sám
označuje jako „prodejnu“. S prodejcem Če-
ská obchodní inspekce následně zahájí
správní řízení, ve kterém se bude rozhodo-
vat mimo jiné také o výši pokuty. Předmě-
tem kontrol inspektorů byl zákaz prodeje
v supermarketech, hypermarketech, ostat-
ních maloobchodních prodejnách, dále
v autobazarech i výkupnách sběrných suro-
vin. Kontroly tentokrát dopadly mnohem lé-
pe než v první státní svátek s povinně zavře-
nými obchody (28. října), kdy Česká obchod-
ní inspekce zjistila porušení zákazu celkem
ve 12 případech z 429 kontrol. Za porušení
zákazu (zák. č. 223/2016 Sb., o otvírací
době v maloobchodě a velkoobchodě) nabyla
právní moci zatím jediná pokuta – konkrétně
10 000 Kč pro podnikající fyzickou osobu.
Jde o podnikatele provozující bazar v Roky-
canech, který měl otevřeno a prodával zboží
dne 28. října 2016. Ze strany inspektorů
byla kontrolovaná osoba dotázána, z jakého
důvodu je provozovna v den státního svátku
otevřena. Podnikající fyzická osoba sdělila,

že se domnívala, že může mít otevřeno, pro-
tože prodejní plocha provozovny nepřesahu-
je 200 m2. Pozn.: Zákon č. 223/2016
Sb., o prodejní době v maloobchodě a velko-
obchodě, zakazuje ve vymezené státní svát-
ky prodej v prodejnách s použitým zbožím
bez ohledu na velikost prodejní plochy. (§ 2
zák. č. 223/2016 Sb.) 
Za porušení zákazu je možné ze zákona ulo-
žit sankci až do výše milion korun. V případě
opakovaného porušení zákazů až do pěti mi-
lionů korun.

Česká obchodní inspekce

PRVNÍ VÁNOCE 
SE ZAVŘENÝMI OBCHODY

Výrobní družstva na veletrhu Styl

PŘEDSTAVÍ KOLEKCE ODĚVŮ
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Doprovodný program
veletrhů Styl a Kabo
únor 2017

Vyhlášení výsledků soutěží:

■ Sobota 18. 2. 2017, 15.00 h

Předání ocenění Česká kvalita, Žirafa – Zdravotně nezávadná dětská
obuv a Komfortní obuv
garant akce: Česká obuvnická a kožedělná asociace Zlín
místo konání: KABO Forum, pavilon V

■ Neděle 19. 2. 2017, 10:15 h

Předání ocenění Osobnost roku 2016 v textilním a obuvnickém
průmyslu
garant akce: odborný časopis Svět textilu & obuvi, ATOK, ČOKA,
Veletrhy Brno
místo konání: pavilon P, přehlídkové molo

Přednášky, semináře (vstup zdarma):

■ Sobota 18. 2. 2017, 14.00–15.15 h

Seminář a módní přehlídka Trendy pro jaro/léto 2017
Trendový seminář spojený s módní přehlídkou trendových kolekcí
vystavovatelů, zaměřený na styly, tvary, barvy a látky pro dámskou
a pánskou módu, obuv a doplňky. Tlumočení do češtiny zajištěno. 
Na závěr semináře bude prostor pro dotazy diváků.
přednášející: Ellen Haeser, Studio Haeser / Holandsko
místo konání: pavilon P, přehlídkové molo

■ Sobota 18. 2. 2017, 15.15–15.45 h

Přednáška Dámské prádlo – zdravotní aspekty nevhodného výběru
Proč nepodcenit výběr aneb Možné důsledky nevhodné volby velikosti,
střihu či materiálu. Nepostradatelné informace a nové lékařské poznatky
nyní i pro obchodníky a jejich zákazníky.
přednášející: Martin Kárych, ALTRA, a.s. 
místo konání: pavilon P, Live Gallery (naproti přehlídkovému molu)

■ Neděle 19. 2. 2017, 12.00–12.30 h

Přednáška Dámské prádlo – zdravotní aspekty nevhodného výběru
Proč nepodcenit výběr aneb Možné důsledky nevhodné volby velikosti,
střihu či materiálu. Nepostradatelné informace a nové lékařské poznatky
nyní i pro obchodníky a jejich zákazníky.
přednášející: Martin Kárych, ALTRA, a.s. 
místo konání: pavilon P, Live Gallery (naproti přehlídkovému molu)

■ Pondělí 20. 2. 2017, 10.00–12.00 h

Seminář EET pro velko- a maloobchodníky krok za krokem
Od 1. 3. 2017 startuje druhá vlna elektronické evidence tržeb (EET),
která se bude týkat malo- a velkoobchodu. Ve spolupráci s MF ČR budou
obchodníkům vysvětleny veškeré povinnosti podnikatelů a souvislosti,
které se k zavedení EET vztahují. Prezentovány budou i první zkušenosti
s EET a zodpovězeny dotazy, které podnikatele zajímají.
přednášející: odborní pracovníci MF ČR
garanti akce: ČOKA, ATOK, SOCR ČR a Veletrhy Brno
místo konání: pavilon P, sál P4

Ilustrační foto: BVV
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Pro osmý roční přehlídky bylo vyhlášeno poně-
kud tajemné téma Glamorous Day. Z překla-
du napovíme pouze slovíčko „okouzlující...“ Šlo
samozřejmě o ženy. Pořadatel přehlídky, Svaz
výrobců skla a bižuterie, byl potěšen velkým
zájmem firem, škol i módních salonů. „Všich-
ni vložili do příprav hodně úsilí, kreativity a fi-
nančních prostředků. Prezentovali vysokou
úroveň designu a řemeslného zpracování,
což přispěje i k posílení image tradičního ja-

bloneckého bižuterního průmyslu,“ konstato-
val předseda řídícího výboru svazu Pavel Ko-
páček. Módní přehlídka Made in Jablonec je
prestižním marketingovým projektem Svazu
výrobců skla a bižuterie a důstojně reprezen-
tuje Jablonec nad Nisou jako centrum české-
ho bižuterního průmyslu. S ohledem na velký
zájem veřejnosti připravil pořádající svaz další
představení v Oblastní galerii Lázně v Liberci,
které se koná 1. března 2017 od 20.00.

Veletrh obuvi GDS se od 7. do 9. února koná naposledy na výstavišti Messe Düsseldorf.
Poté si jeho organizaci převezme společnost Igedo Company a představí veletrh v novém
konceptu koncem srpna v areálu Böhler v Düsseldorfu.

Veletrhy GDS a tag it! byly v po-
sledních letech s velkými náklady
nově koncipovány. Přestože nový
koncept měl ze všech stran dob-
ré ohlasy, návštěvníků ubývalo.
Matthias Dornscheidt, ředitel ob-
chodního vedení společnosti
Messe Düsseldorf, to připisuje
změnám v obuvnické branži:
„Branže se v posledních letech
radikálně změnila a tempo se při-
tom ještě zvýšilo. Zdá se, že vel-
ká prezentace, jakou GDS mělo
více než šedesát let, už není tím
správným formátem, který by
splňoval aktuální požadavky obuv-
nické branže.“ Bývalý průmyslový areál Böhler s působivou atmosférou by mohl být pro pořá-
dání veletrhu vhodnějším místem než sterilně působící haly výstaviště. Novou vedoucí projek-
tu bude Ulrike Kähler, která už má zkušenosti s pořádáním veletrhu Gallery Fashion.

Veletrh Pitti Uomo

POZITIVNÍ
BILANCE
Florencie – Dva roky po sobě zaznamená-
val zimní veletrh pánské módy Pitti Uomo
ve Florencii rostoucí zájem. Na letošní
91. ročník, který se konal 10.–13. ledna,
přijelo celkem 36 000 návštěvníků, stejně
jako v lednu 2016. 

Zahraničních návštěvníků však v meziročním
porovnání přijelo o trochu méně, letos jen 
24 300 nákupčích ze stovky zemí oproti
25 000 nákupčím v lednu 2016. Do značné
míry se na tom podepsalo špatné počasí
a sněhové bouře. Přesto přijelo víc návštěv-
níků z Ruska (+14%), Švédska (+13 %)
a Dánska (+8%), což vyrovnalo výpadek náv-
štěvníků z Turecka (-31 %). Na veletrhu se
představilo 1 220 značek, z toho 540 ze za-
hraničí a 200 nových vystavovatelů.

Exotické kroko usně

NEETICKÝ
PŮVOD
Praha – V prosinci zveřejnila mezinárodní
organizace na ochranu práv zvířat PETA
(People for the Ethical Treatment of Ani-
mals) video, které upozorňuje na otřesné
podmínky chovu krokodýlů ve vietnam-
ských farmách. Jsou drženi v protizákon-
ných klecích a na chovatelských stanicích
je jen omráčí elektrošokem, než je stáh-
nou z kůže. Kůže z krokodýlů se zpracová-
vá pro luxusní značky, jako je např. Louis
Vuitton. Rok předtím byly podobné fotky
zveřejněné z farem v Zimbabwe a Texasu,
které podle organizace PETA dodávají ků-
že luxusnímu domu Hermès. 

Indická vláda reagovala zákazem dovozu kůže
reptilií a navíc i kožešin z norka, lišky a činčily.
Isabelle Goetzová, mluvčí PETA, doufá, že roz-
hodnutí indické vlády přiměje další firmy, aby
víc využívaly veganské a další inovativní mate-
riály. Záběry na videu ukazují, jak tisíce kroko-
dýlů leží nehybně v malých betonových celách,
ve kterých stráví 15 měsíců před porážkou.
Způsob jejich usmrcování považují odborníci
za vysoce nehumánní. PETA žádá vietnamské
úřady, aby zasáhly proti porušování práv zví-
řat. Apeluje i na luxusní koncern LVMH, aby
nevyráběl a neprodával žádné produkty z exo-
tických usní. Stejně tak vyzývá i spotřebitele,
aby tyto výrobky nekupovali a nepodporovali
nehumánní zacházení se zvířaty.

Svaz výrobců skla a bižuterie 

MADE IN JABLONEC 2017

Veletrh obuvi GDS

PŘECHÁZÍ K IGEDO COMPANY

Jablonec – Premiéra velké módní přehlídky Made in Jablonec 2017 Glamorous Day se ko-
nala ve čtvrtek 12. ledna v jabloneckém Eurocentru. Připravena byla dvě představení, a to
od 17.00 a 20.00. Představilo se 70 modelů, které vytvořili návrháři pěti škol, 23 bižuter-
ních a šperkařských firem a 15 módních salónů. Každý model je unikátní kombinací oděvní
kreace s ladící bižuterií, šperkem nebo doplňkem.
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Foto: Veletrh GDS
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Denní a noční prádlo pro jaro a léto 2017

VE ZNAMENÍ PRÁZDNIN
A ROMANTIKY
js Praha – Kolekce dámského i pánského prádla už na první pohled evokují
představu romantické dovolené v teplých krajích. V barevnosti se objevují
různé odstíny moře, od světlé modré přes tyrkysovou, až po tmavou námoř-
nickou modrou. Ke svěžímu letnímu výrazu přispívají lehké a měkké materi-
ály, příjemné na nošení. Stále více se stírají hranice mezi denním a noč-
ním prádlem, mezi domácím oblečením, oblečením pro volný čas
a oblečením pro fitness. V nabídce se objevují koordinované
programy sladěného jednobarevného a vzorovaného prádla,
které nabízejí různé možnosti kombinování topů, triček,
šortek, košil, bermud a kalhot.

DÁMSKÉ PRÁDLO
V nabídce denního a nočního prádla převažují
lehké příjemné materiály z bavlny s příměsí
MicroModalu, chladivé viskózy, satény, hedvá-
bí a síťoviny. Polotransparentní vsadky z šifonu
a krajky s florálními a geometrickými vzory se
často zapracovávají do zadního dílu podprse-
nek a kalhotek. Jemné krajky se kombinují s vý-
šivkami a síťovinami do romantického vintage
vzhledu. Guipýrské krajky navozují módní efekty
tetování. 
Co se týká barevnosti, vedle jemných pudro-
vých a světlých šedohnědých tónů převažují
pastelové tóny zahrnující světlé meruňkové, va-
nilkové, broskvové, světlé modré a mátové od-
stíny. Trendovými barvami jako korálová a čer-
vená flamingo nejen ve vrchním ošacení, ale
i v prádle. Barvami sezony jsou odstíny modré,
tyrkysové a modrošedé tóny denimu. Výrazné
barvy se objevují i u podprsenek s velkými košíč-
ky a jsou tak atraktivní pro mladé zákaznice. 
V denním prádle se objevují klasické femininní
střihy až po retro inspirace. Pod letní šaty jsou
určeny podprsenky s hlubokým výstřihem. Ne-
postradatelné jsou i podprsenky bez ramínek,
protože v trendu jsou trička, halenky a šaty
s odhalenými rameny. Pozornost se soustřeďu-
je na nápaditá řešení zádových dílů, neobvykle
řešená ramínka, rafinované kombinace krajek,
síťovin a výšivek. 

Kolekce nočního prádla zahrnují od
elegantního klasického nočního
prádla přes glamour styl až po
trendový mladistvý moderní výraz
včetně unisexových sportovně poja-
tých modelů z šedých melanží. Ve
vzorování se objevují barevně výraz-
né tisky, florální a batikové motivy. 
Koordinované programy nočního
prádla zahrnují šortky nebo kalho-
ty v sedmiosminkové délce, trič-
ka, maxi trička, noční košile připo-
mínající šaty a tuniky. 
Domácí oblečení se inspiruje ak-
tuálními trendy v dámském vrch-
ním ošacení. Košile a topy mají
prodloužené zadní díly, boční roz-
parky a zaoblené lemy. Dekorativ-
ní detaily krajek a efekty řasení vy-
tvářejí jedinečný mix ze sportov-
ních prvků a rafinované ženskos-
ti. Jednobarevná trička různých
barev lze různě ladit s kalhotami
v nových tištěných dezénech.
Střihy kalhot se pohybují od
úzkých přes rovné až po lehce
mrkvové tvary. Poutačem pozor-
nosti jsou hodně široké náplety na
rukávech a dolním kraji kalhot.

8

Jockey

Huit



V DŽÍNOVÉM VZHLEDU 

Barevnost se odvíjí od světlých po tmavé tóny denimu,
které spolu s bílou a vanilkovou navozují svěží výraz evo-
kující dovolenou u moře. Příčné proužky doplňují květi-
nové tisky, krajkové aplikace nebo vsadky vyznívají ja-
ko femininní akcent.

Le Chat

inzerce

9

PASTELY 

Něžný romantický námět
v jemných letních pastelo-
vých tónech od růžové, kré-
mové, meruňkové až po
světlou mátovou zelenou.
Romantický vzhled podtrhují
krajky s florálními a grafický-
mi motivy, vzdušné tylové 
výšivky s barevně výraznější-
mi květy.

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

leden – únor 2017

ČERVENÉ
TÓNY

Oblíbená paleta se rozšiřuje
o korálovou a plameňáko-
vou, které jsou v trendu ve
vrchním ošacení a obohacují
tento námět svou sršící
energií. Rafinované kombina-
ce krajek a výšivek na šifonu
vytvářejí oživený povrch
a podtrhují femininní výraz.

Huit

Hanro

Freya

Empreinte

Lejaby

Jockey Wacoal

Calida
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Denní prádlo přesvědčuje příjemnými mate-
riály navozujícími pocit relaxace a pohodlí, ja-
ko jsou měkké a jemné směsi s mléčným
vláknem nebo s MicroModalem. Novinkou je
materiál SeaCell vhodný pro alergiky: do
vlákna Lyocell se přidává zpracovaná hnědá
řasa, která roste v mořské vodě islandských
fjordů a má vitalizující vlastnosti – aktivuje re-
generaci buněk 
V barevnosti se vedle klasických šedých me-
lanží, černé, červené, bílé a modré, včetně
šedomodrých odstínů denimu, objevují svítivé
akcenty oranžové, paprikové červené, tyrky-
sové a olivové. Puristické slipy a boxerky v uni
oživují kontrastně barevné proužky na pásku
a našité logo. Ve vzorování se objevují kára,
tartany, geometrické motivy, příčné proužky
a kravatové vzory. Pro mladé muže světobě-
žníky jsou určeny digitální tisky, komiksové
motivy, fotokoláže New Yorku nebo Floridy
a dezény ve stylu pop art a op art. 
Přídavné akcenty vytvářejí sportovní prvky in-
spirované 70. léty, jako jsou boční vsadky po-
dél nohavice, našité výpustky ve stylu vintage
tenisových triček. Novou městskou eleganci
vnášejí do oblasti prádla trička z melanží ne-
bo uni s bočními rozparky. 
V nočním prádle se objevují nové kombinace
materiálů a dezénů. Tvarové řešení i dekora-
tivní detaily se inspirují vrchním oblečením
a propůjčují nočnímu prádlu volnočasový

vzhled. Jsou to například kontrastní džínové
švy, poutka na ohrnuté rukávy, barevné pod-
ložené límce. Tisky zůstávají minimalistické,
redukují se na proužky a kára. Některá pyža-
ma připomínají plážový oděv. Pohodlné šort-
ky s praktickými bočními kapsami potištěné
džunglovými motivy se doplňují tričkem a lze
je nosit i pro volný čas. 

U domácího oblečení převažují jednobarevné
horní díly, které se kombinují s kalhotami vzo-
rovanými proužky, káry nebo svěžími tisky
s komiksovými náměty. Sportovní vzhled pod-
trhují široké žebrové náplety a vsadky na lím-
ci a klokaní kapsy. Šortky, bermudy a kalhoty
v joggingovém stylu doplňují barevně sladěná
trička s bočními rozparky. 

PÁNSKÉ PRÁDLO

Hanro

Svět textilu & obuvi Zahraniční trendy

leden – únor 2017

RAFINOVANÝ 

Námět inspirovaný rebelským
vzhledem rock’n’rolu. Převažu-
je tajemná černá nebo antra-
citová, svůdnost podtrhují
krajky, výšivky a síťoviny. Střihy
působí dojmem téměř archi-
tektonického ztvárnění, umoc-
něného geometrickými motivy
ve vzorování.

Be Tempted Wacoal Empreinte

Prima Donna Marie Jo Marlies Dekkers

Samanta
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NÁMOŘNICKÝ 
Tradiční letní námět v mo-
derní interpretaci s tóny
oceánu k neutrálním šedým
a světlým hnědým odstínům.
Svěží dojem navozují typické
námořnické proužky, madra-
sová kára a kašmírské vzory.
Moderní ležérní střihy podtr-
hují individualitu a mohou se
nosit i ven.

UVOLNĚNÝ 
Příjemný a uvolněný pocit
navozují měkké materiály
a odstíny šedé, světlé hně-
dé, šedomodré a modré
v monochromním ladění.
Jednobarevné šortky do-
plňují trička vzorovaná tlu-
menými proužky. Sportovní
prvky vnášejí výpustky, tu-
nýlkové průvleky a boční
vsadky na kalhotách.

GRAFICKÝ 
Námět s nápadnými vzo-
ry, dezény ve stylu op
art a tisky s vtipnými ko-
miksovými motivy je ur-
čen zejména mladým
mužům. Grafické struk-
tury zvýrazňují kontrasty
černé a bílé, miniaturní
figurativní motivy připo-
mínají 90. léta.

Jockey Calida Bruno
Banani

Zimmerli Hanro Bruno Banani Jockey

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

leden – únor 2017
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Rok 2017 je pro NATURANU výjimečný.
Rovných 100 let nabízí svým zákaznicím
elegantní, sportovní, funkční a pohodlné –
zkrátka to pravé – prádlo pro jakoukoliv
příležitost.

NATURANA, která byla založena v roce
1917, se s několika výrobními závody v za-
hraničí stala jedním z největších výrobců
spodního prádla a plavek v Evropě. Téměř sto
let po svém založení je stále rodinnou firmou.
Požadavky NATURANY na módnost, kvalitu
a komfort nošení jsou vysoké. Využívá své
dlouholeté zkušenosti s designem, výrobou
a kontaktem se zákazníky jako základ pro vý-
voj nových kolekcí. Do popředí staví vždy spo-
kojenost svých zákazníků.

Od časem prověřené klasiky
k inovativním novinkám
10. července 1917 založil Carl Dölker v Go-
maringenu na úpatí Švábské Alby „Korsett -
fabrik“, která později převzala jméno své znač-
ky: NATURANA. Speciální požadavky žen na
komfort nošení, skvělé pad-
nutí a kvalitu byly již od
prvního dne pro NATU-
RANU prioritou. 
NATURANA se velmi
činila ve vývoji, při-
spěla k vynálezu pod-
prsenky a osvobodila
ženské tělo od „svěra-
cí kazajky“ – klasického
korzetu, který často způ-
soboval i mdloby. Carl Dölker,
který v roce 1922 dále rozšířil
svůj výrobní závod, pojmenoval své
první značky podle trendu přirozené si-
luety: Natura a Naturalis. 
Značka NATURANA byla vytvořena roku
1932. O rok dříve se do chodu rodinné firmy
zapojili Carl a Gerhard, synové zakladatele.
V roce 1950 převzal Gerhard Dölker st. vede-
ní společnosti. NATURANA expandovala a vy-
ráběla prádlo ve 48 výrobních závodech. 
Nové inovativní materiály jako elastan, které
se objevily v 60. letech 20. století, zásadně
změnily užitné vlastnosti a vzhled spodního
prádla. Gerhard Dölker ml., vnuk zakladatele,
převzal vedení společnosti a pod jeho dohle-
dem využila NATURANA nové materiály ku
prospěchu milionů žen. V roce 1973 uvedla
NATURANA na trh svou první kolekci plavek. 
Heslem 80. let 20. století se stalo pohodlí.
Nové povědomí o lepším komfortu se odrazilo

v přírodních materiálech a funkčních střizích,
ale také v přitažlivé eleganci. O dekádu později
byly vyvinuty nové prodyšné materiály jako mi-
krovlákno. NATURANA byla jedním z prvních
německých výrobců, kteří tyto materiály začali
používat. Nové technologie umožnily výrobu
bezešvých podprsenek, které přinesly skvělý
výsledek: ještě více komfortu. Vývoj zmenšova-
cí podprsenky, která nadchla ženy po celém
světě, znamenal ve firemní historii opravdový
úspěch. 

Firemní filozofie
Dodnes je firemní filozo-
fie založena na koncep-
tu každodenního kom-
fortu a atraktivních
cen. NATURANA věří
v hodnoty, jako jsou ro-
dina a spolehlivost,

a proto je pro ni důležité
udržet rodinnou firmu s je-

jí 100letou tradicí takovou,
jaká je. 

NATURANA věří v rovnopráv-
nost žen a mužů jakéhokoliv půvo-

du a snaží se dát šanci každému,
kdo o ni požádá. NATURANA věří v po-

hodlné, dobře navržené produkty z příjemných
materiálů vyrobené odborníky, kteří za svou
práci získali odpovídající finanční ohodnocení
a kteří za tyto produkty cítí zodpovědnost.
NATURANA jako výrobce věří, že je její povin-
ností zajistit, aby její výrobky byly tak trvale udr-
žitelné, jak je to možné. NATURANA věří ve
společnou úzkou spolupráci dodavatelů, výrob-
ců a zákazníků. A také věří, že produkt vyrobe-
ný s láskou a pečlivostí může být nabízen za
přiměřenou cenu.
NATURANA docílila perfektní kombinace tradi-
ce, inovace a smyslu pro trendy. Podívejte se
na širokou nabídku prádla a plavek na www.na-
turana-plavky-pradlo.cz a navštivte partnerský
e-shop www.hobi.cz.

NATURANA 

OSLAVUJE ŽENSKOU
KRÁSU UŽ 100 LET
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H&M

NÁRŮST TRŽEB
I OBCHODŮ

Praha – Tržby skupiny H&M včetně DPH za prosinec 2016 mezi-
ročně vzrostly o 6 % v lokálních měnách, po přepočtu ve švéd-
ských korunách o 10 %. 

K 31. prosinci 2016 činil celkový počet obchodů 4 379 oproti 3 957
obchodům k 31. prosinci 2015. Celá zpráva za loňský obchodní rok
bude zveřejněna koncem ledna. 

Německý maloobchod 

LONI SE DAŘILO

Praha – Podle sdělení německého Statistického úřadu se tržby
německého maloobchodu meziročně zvýšily o 2,4–2,6 %, po ode-
čtení zvýšení cen činil reálný nárůst 1,8–2,1 %. Údaje vycházejí
z období za leden až listopad 2016. 

V listopadu profitoval obchod z dobrého zahájení předvánočního pro-
deje. Podle předběžných výsledků stouply meziročně tržby za listopad
reálně o 3,2 %, nominálně o 4,1 %. Největší nárůst zaznamenal in-
ternetový obchod (reálně +7,8 %, nominálně +8,6 %). K výraznému
nárůstu přispěly v obchodech textilie, oblečení, obuv a kožené zboží
(reálně +5,5%, nominálně +7,2%), pak potraviny, nápoje a tabákové
výrobky (reálně +3,3, nominálně +4,5 %). Za prosinec, na který při-
padal hlavní vánoční prodej, zatím nejsou údaje k dispozici. Ale vzhle-
dem k náladě spotřebitelů jsou prognózy optimistické. Očekává se re-
kordní vánoční prodej s tržbami kolem 90 miliard EUR. 

Internetový obchod Asos 

PŘEVAŽUJE PRODEJ 
DO ZAHRANIČÍ
Praha – Britský internetový obchod Asos uzavřel čtyřměsíční ob-
dobí do konce prosince s 30% nárůstem tržeb. 

Na více než polovině úspěšného výsledku (52 %) se podílely prodeje
do zahraničí, z toho prodeje po Evropě dosáhly nárůstu o 38 %. Firma
profitovala i z výhodného kursu mezi britskou librou a americkým do-
larem. Také na britském trhu dosáhl Asos slušného nárůstu o 18 %.
Pro letošní obchodní rok se očekává nárůst tržeb mezi 25–30 %.
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js – Letní sezona hýří barvami,
fantazijními dezény a dekorativní-
mi detaily podle hesla: více je více!
Platí to nejen pro oblečení, ale
i pro kabelky a obuv. Příkladem
jsou sandály ve stylu etno, panto-
lety a sandálky na umělecky poja-
tém klínové podpatku a platformě
a různé další modely zdobené per-
ličkami, třásněmi, střapci, třpyti-
vými kamínky a pestrými výšivka-
mi. Dalším trendem je letní ná-
mořnický vzhled, k němuž ladí
pantolety na vysoké platformě ne-
bo silné podešvi. Trend modré
a bílé se objevuje i v pánských ko-
lekcích vrchního oblečení, který
doplní lehké mokasíny, jachtařská
obuv, bílé sneakery a espadrily.
Stále aktuální jsou basic modely
v prostém designu a neutrální ba-
revnosti, které lze kombinovat
s jakýmkoli oblečením.

Obuv pro léto 2017

ETNICKÉ VLIVY, 
LESK A TŘPYT

V barevnosti se i nadále objevují světlé pas-
telové a metalické tóny, které působí svěžím
a ženským dojmem. Často se ale uplatní
i tlumené neutrální barvy a přírodní tóny na
modelech v rukodělném vzhledu v kombina-
ci s korkem, jutou a nápaditě vzorovanými
klínovými podpatky. Dalším barevným námě-
tem je černá a bílá a denimová modrá. Ve-
dle decentní obuvi jsou v trendu nápadné
modely, ať už jde o sandálky v lesklém me-
talickém vzhledu, výrazných až svítivých bar-
vách, s pestrými výšivkami nebo tištěnými
motivy květin. 
Pro léto jsou důležité vzdušné sandály
a sandalety, módní jsou proplétané podešve
inspirované espadrilami, které se objevují
téměř u všech modelů. Na výběr jsou i špa-
líkové podpatky a vysoké štíhlé podpatky. Klí-
nové podpatky se posouvají na vyšší úroveň,
a to nejen svou výškou. Jejich plocha slouží
jako plátno pro kreativní umělecké vyjádření
– může být poseta kamínky, filigránskými flo-
rálními výšivkami, potištěna etnickými dezé-
ny apod. 
Nové modely espadril mají silnější podešve,
svršky zdobené pajetkami, perličkami, et-
nickými proužky, pestrými střapci, bambul-
kami a výšivkami. Dřeváčky a sandálky zvý-
razňující kotník dokonale ladí k šortkám, let-
ním šatům a širokým kalhotám ve zkrácené
délce. V nabídce nechybějí ani modely s pá-
skem mezi prsty, pantofle s širokými překří-
ženými pásky a moderní pantolety z měk-
kých usní s otevřenou špičkou na pohodl-
ném špalíkovém podpatku. 

DÁMSKÁ OBUV

VE STYLU ETNO
Exotické dezény z různých zemí světa se objevují i na obuvi.
V tomto námětu převládají výrazné zemité barvy, hnědá, oranžová
a žlutá. Pozornost upoutají nejen folklorní výšivky, střapce, efekty
splétání, ale i třásně na pásku kolem kotníku.

Sophia Webster

Tamaris
Marc Cain

Deichmann

Guido
Maria

Kretchmer

Loft

Tosca Blu
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METALICKÝ
Metalický lesk a třpyt patří k důležitým atributům letní módy
a objevuje se nejen na elegantní obuvi, ale i na espadrilách.
Módní jsou tóny stříbrné, zlaté, platinové, měděné a růžové
zlaté, které se mohou vzájemně kombinovat. Uplatní se
celoplošně nebo jako detail.

Only

Tosca Blu

PASTELOVÉ
TÓNY 
Klidný a harmonický námět se
vyznačuje jemnými pastelovými
odstíny od béžové přes růžovou,
meruňkovou až po světlou modrou.
Lze je kombinovat se všemi
neutrálními tóny, vyznívají velmi
žensky a elegantně.

Floris van Bommel

COLOURFUL
Vedle tlumených barev jsou velmi aktuální i výrazné až
svítivé barvy. Nová letní obuv se představuje v odvážných
multikolorních kompozicích, svítivých uni, s barevnými
pásky, různými aplikacemi, s efekty proplétání
a perforování.

Guido
Maria
Kretchmer

Lodi

Strenesse

Marc 
Cain

Foto: z veletrhů MICAM v Miláně, 
GDS v Düsseldorfu a archiv firem

BLACK & WHITE
V trendu je i letní obuv
v barevnosti černé a bílé, která
ladí se stejným trendem ve
vrchním ošacení. Hodí se
i k jiným barvám a dokáže oživit
prostý oděv. Oživují ji nýty,
pajetky, laserové výstřihy,
ozdobné kameny nebo podešve
inspirované espadrilami.

Steffen 
Schraut

Comart

Calzature
Vigevano

Tosca 
Blu

Tosca 
Blu

Birkenstock

Albano

Mario 
Fabiani

Barbato
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PÁNSKÁ OBUV

V MĚSTSKÉM
VZHLEDU 
Klasická šněrovací obuv se interpretuje
ležérněji, oživují ji podešve v různých
kombinacích barev a materiálů, efekty
proplétání a perforování. Rebelský
charakter navozují efekty tetování na
ušlechtilé hladké usni. Loafery zdobí
střapce a ozdobné šňůrky.

V pánské módě dominují sportovní vlivy
z oblasti joggingu a běžeckého sportu.
U obuvi jsou důležité funkční vlastnosti
a maximální pohodlí pro nošení. 
Vzhledem k oblíbeným sneakerům roste po-
díl high-tech materiálů, klíčové jsou struktu-
ry, 3D efekty, síťoviny, neopren a laserové
výřezy. Z usní se využívá jemná nappa a ve-
lury, lakové a metalické usně. Hladký a lesk-
lý povrch se uplatní nejen u sportovní obuvi.
Letní vzhled navozují kombinace materiálů
s plachtovinou. Lesklé superměkké hladké
usně konkurují usním s jemnými raženými
vzory. Barevnost je obecně světlejší. Vedle
modrých a hnědých tónů se přidávají šedé
a pískové odstíny. 
Letní obuv pro byznys vyniká lehkostí
a vzdušností. Polobotky typu brogue v kla-
sických neutrálních barvách oživují světlé
pryžové podešve. Svršky zdobí perforování
a decentní aplikace nebo ozdobné štepová-
ní. Loafery z velurové usně působí velmi le-
žérně ke zkráceným kalhotám chinos. 
Pantofle s korkovou stélkou patří k must-ha-
ve pro módně uvědomělé muže. Stejně tak
espadrily, které jsou symbolem ležérního
středomořského stylu. Pro horké dny jsou
vhodné vzdušné pantofle, s řemínkem mezi
prsty nebo s širokými překříženými pásky.

Foto: z veletrhů MICAM v Miláně, 
GDS v Düsseldorfu a archiv firem

Floris van
Bommel

Mirage
Calzature

VE VZHLEDU
CASUAL 
Pro letní sportovní a casual styl jsou
nepostradatelné sneakery a jachtařská
obuv. Ušlechtile působí sneakery
v atletickém vintage vzhledu se
svrškem z měkké usně. Sportovní
a dynamický vzhled navozují sneakery
s 3D dezény a s nápisy.

Sax

Bugatti

La Martina

inzerce



Svět textilu & obuvi

18

Zahraniční trendy

leden – únor 2017

Kožená galanterie pro jaro a léto 2017

HRAVÉ A EXPERIMENTÁLNÍ
NÁPADY

Only Bruno Banani

js Praha – V současné módě jde přede-
vším o radost z experimentování, spojo-
vání různých stylů a zařazování provoka-
tivních prvků, které rozbijí celkový obraz.
To vše nabízí možnosti, jak se odlišit,
podtrhnout svou individualitu, využívat
barvy v neobvyklých kombinacích a vytvá-
řet uvolněný vzhled, který je čistý, výraz-
ný a zajímavý. K tomu mohou jako akcent
značně přispět i kabelky. Záběr kolekcí
pro letní sezonu je velký a zahrnuje od
dívčích kabelek v bohémském nebo ro-
mantickém stylu přes klasické kabelky
v moderním vzhledu, miniaturní kufříčky,
brašny, vícefunkční byznys kabely až po
batohy a ležérní vaky.

V kolekcích se objevují moderní materiály, ja-
ko je nylon nebo vinyl, imitace veluru a usní
s lehce naznačenou lícovou kresbou i luxusní
hladké usně. Nové impulzy dodávají ražené
grafické dezény a laserové výřezy, efekty pro-
plétání, barevně kontrastní lemy, splétané
řetězy, metalický povrch, ať už celoplošný,
nebo jen jako lesklý detail. Vzhled plastů pod-
trhnou kovové spony, třásně a proplétané
řetězy. Co se týká barevnosti, podle institutu
Modeurop jsou zásadní dva směry – v ko-
merčním segmentu jsou to výrazné svítivé
barvy, jako je svěží červená, oranžová, zele-

ná a modrá, v ekologicky laděných kolekcích
převažují klidnější barvy, které vyzařují kvalitu
a dlouhodobější hodnotu. 
Podle veletrhu I.L.M. v Offenbachu určují let-
ní sezonu čtyři trendové náměty.

MODERN EDIT 

Moderní klasika vyznačující se spolehlivostí,
klidem, sportovními aspekty a geometrickými
tvary. Základ tvoří písková béžová, hnědá,
tmavá olivová a černá, doplněné zamlženou
šedou, světlou jadeitovou a vybledlou lososo-
vou. Úsporně využitá černá a bílá umocňuje
městský vzhled. Důležité jsou metalické efek-
ty, které dodávají elegantnímu vzhledu špetku
glamouru. Stále velkou roli hrají pevné klasic-
ké kabelky, které se inovují překvapivými deta-
ily, jako jsou lineární barevné kompozice. Ra-
žená loga nebo laserové výřezy oživují pro-
storné nákupní tašky a tvary messenger.
K oblíbeným patří hybridní váčkové formáty
a brašny. Dynamičnost navozují kontrastní
kombinace materiálů, syntetických s přírod-
ními, nubuku a hladké usně. 

GLOBAL
VAGABONDS 
Autentický a uvolněný námět inspirovaný
60. léty, etnickými vlivy, touhou po dobro-

Tom Tailor

Cinque
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Desiderius

Billy The Kid

Franco Gabrielli

Marc Cain
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Desiderius Bogner

Only Rene Lezard

družství. Směsice denimu, dekorativnosti
a femininních akcentů. V barevnosti převa-
žují letní syté tóny, usňová hnědá, olivová,
noční modrá, jako akcent korálová a tyrky-
sová, nechybí stříbrná, od matové po lesk-
lou. Důležitý je robustní, umělecko-řemeslný
výraz, nádech vintage a rukodělné detaily.
Moderní vzhled propůjčují nové materiály ja-
ko dip dyed denim a jemně opraný povrch
v kombinaci s africkými ornamenty a futuris-
tickými techno prvky. Důležité jsou velurové
usně, efekty proplétání a patchworku, výšiv-
ky, třásně, kamínky a dekorativní prvky. K to-
mu megatisky od etnických přes florální až
po motivy s motýly. 

ECSTATIC BEATS 

Směsice různých vlivů 80. a 90. let, které
se interpretují s velkou fantazií, odvahou
a špetkou kýče. Důležité je upoutat pozor-
nost nekonvenčním až extravagantním de-
signem a barvami. Funkčnost a lehkost se
spojuje se zábavnými prvky s motivy komik-
sů, předimenzovanými tisky a logy, různě se-
stavenými proužky a nasprejovanými motivy
připomínajícími graffiti. Intenzivní až křiklavé

barvy vyjadřují rebelství, radost ze života
a chuť se bavit. Svítivá žlutá, červená, oran-
žová, fuchsiová, královská modrá, jarní zele-
ná a černá jako akcent vyniknou v rafinova-
ných kompozicích barevných ploch. Byznys
kabely a aktovky v těchto barvách zaručeně
nelze přehlédnout. 

ROMANTIC PULSE

Romantický, hravý námět, v němž se minu-
lost přizpůsobuje současnosti. Jemné pudro-
vé pastely vedle zamlžené růžové, bílá, levan-
dulová a decentní metalické akcenty propůj-
čují klasickým kabelkám měkkost. V kombina-
ci s odstíny šedé, akcentní červenou
a povrchovou úpravou navozující metalický až
duhově měňavý povrch vzniká romantický
vzhled s novým silným výrazem. Vedle lesku
jsou důležité kontrastní lemy, ornamentální ti-
sky, nepravidelné efekty splétání a laserem
ražené motivy, které proměňují vaky, sedlové
brašny i nákupní tašky v malá umělecká díla.
Prosté tvary oživují nýty, ozdobné kameny,
jemně cizelované kovové komponenty a střap-
ce. Pozornost přitahují aplikace květin a řetíz-
ková držadla.

Diboni

Bugatti

Foto z veletrhu I.L.M. v Offenbachu a archiv firem

Cinque

Tosca Blu
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Plavky pro léto 2017

SMĚSICE ETNO VZORŮ
I SPORTOVNÍ VLIVY

22

V tvarovém řešení jsou módní podprsenky
bandó, která nechávají odhalená ramena,
trojúhelníkové bikiny, zkrácené sportovní topy
v potápěčském stylu, kalhotky s vykrojenou
nohavičkou, bokové kalhotky s nohavičkou
i kalhotky s vyšším pasem, topy inspirované
korzety, asymetrické výstřihy, horní díly vysoko
uzavřené s páskem kolem krku. Pozornost
přitahují rafinovaná překřížení a proplétání na
zádech, efekty šněrování a ovinování na způ-

sob bondáže, laserové průstřihy. Ve vzorování
jsou nepřehlédnutelné vlivy Afriky, Jižní Ameri-
ky a Kuby, které jsou inspirací ke kombinacím
zářivých barev a etno tisků v moderních inter-
pretacích. Klikaté vzory á la Missoni působící
dojmem, jakoby byly ručně malované, auten-
tické tradiční a kreativní batikové a ikatové
vzory, geometrické motivy inspirované domo-
rodými kmeny a další ornamenty se vzájemně
mísí a kombinují do formy patchworku. Nád-

herné solitérní tisky v orientálním stylu maroc-
kého tkalcovského umění ozvláštňují jednoba-
revné plavky jako šperk. Přidávají se kašmír-
ské vzory, asijské květinové dezény a klasické
proužky v kombinaci s florálními dezény. Flo-
rální motivy inspirované francouzskými textili-
emi 19. století a vintage květinovými tapetami
propůjčují plavkám moderní vintage nádech.
Důraz se klade ne jen na barvy, tvary a vzory,
ale i na detaily, jako jsou výšivky, střapce, třpy-
tivé kamínky, jemné zlaté řetízky, kovové krouž-
ky, etnické přívěsky, mušličky kauri, vázačky,
mašličky, efekty háčkování a macramé. 
Také trend k atletickému vzhledu vyznívá vel-
mi sexy. Sportovní plavky v dynamické siluetě
ve vzhledu neoprenových potápěčských úbo-
rů oživuje metalický lesk a zdobí motivy tro-
pických listů. Moderní zkrácené topy mají vý-
razná plastová zdrhovadla. Sportovní modely
kombinují surfařské úbory a oděvy pro fit-

js Praha – Po několika sezonách svítivých barev zahrnuje škála plavek od bílé a pleťových tó-
nů přes typické letní barvy moře, výrazné tóny korálové, červené, zelené a purpurové až po
černou. Rozhodně nesmí být nic nudné, i jednodílné jednobarevné plavky upoutají pozornost
hlubokým výstřihem, výkroji nohaviček nebo odvážnými průstřihy. Alternativou k průstřihům
jsou různé efekty ovinování a šněrování, jak na horním dílu, tak kalhotkách. Jako protipól
k hlubokým výstřihům jsou plavky vysoko uzavřené, s americkými průramky a páskem ko-
lem krku. K aktuálním trendům patří kombinace vzorů a barev ve stylu patchworku, zejmé-
na eklektické směsice etnických motivů. Důležité je zvýraznění výstřihu a zad.

Bogner
Lidea

Bruno Banani
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ness, jsou vhodné jak do vody, tak pro spor-
tovní aktivity na pláži. 
Kolekce plavek doplňují plážové modely, jako
jsou parea, transparentní tuniky, vzdušné plá-
žové šaty i v maxi délkách, kaftany, plážové
sukně, ležérní kalhoty, modely v háčkovaném
vzhledu, krajkové šaty a šortky. 
Italský veletrh Maredamare shrnul trendy
plavek pro léto 2017 do čtyř následujících
námětů: 

BOURGEOISE 

Sexy, velmi ženský, elegantní a sofistikovaný
námět inspirovaný glamour stylem francouz-
ské high society, lehce afektovaným buržoa-
zním prostředím a atmosférou zahradních
party 60. let. Typické jsou klasické modrobílé
námořnické proužky, bikiny ve stylu St. Tro-
pez, opulentní výšivky na bandó, uni modely
s překříženými ramínky, orientální arabesky. 

FLAMBOYANT 

Radostný, živý, hýřivý námět, který klade dů-
raz na spontaneitu a odmítá uniformitu. Ne-
přehlédnutelné svěží kombinace materiálů,
barev a tisků. Inspirace atmosférou jižní po-
lokoule. Důležitá je kreativita, objevování tra-
dičních rukodělných technik a primitivních
grafických vzorů. Výrazné barvy včetně oran-
žové a korálové, exotické tisky, listy a digitální
florální motivy. 

IMPRESSION 

Čistý námět zdůrazňující psychickou a fyzic-
kou pohodu, vyrovnanost a klid jako stav du-
še v moderním a aktivním způsobu života.
Zvláštní pozornost se věnuje texturám mate-
riálů, čistým a základním tvarům. Inspirač-
ním zdrojem je moře s akvarelovými tóny,

modrou, tyrkysovou a zelenou. Voda se zče-
řenou hladinou pro hru světla a stínu. Ve
vzorování jsou to vlnkové motivy, rozrastro-
vané květinové vzory, kašmírské motivy. 

SURVIVALIST

Futuristický, fantazijní, umělecký a neobvyklý
námět. Inspirace mořem, jeho tajemnou hlu-
binou, která láká k průzkumům, a potápěč-
skými úbory. Design se zaměřuje na budouc-
nost a estetický dojem. Objevuje se nová di-
menze plavek s kalhotkami s vysokým pa-
sem, kombinace černé a bílé, asymetrické
střihy, odvážné průstřihy, retro tvary, efekty
proplétání a překřížení, zkrácené sportovní
topy s plastovými zdrhovadly. 

PÁNSKÉ PLAVKY

Také u pánských plavek se prosazuje pestřejší
barevnost. Barevné šortky i přiléhavé plavky
s divokými vzory nejsou v nabídce žádnou vý-

jimkou. Ve vzorování se objevují motivy moře,
pláže s palmami, exotické listy. Pro méně od-
vážné muže jsou k dispozici i klasické šortky
v černé, námořnické modré, červené a tyrky-
sové, které mají alespoň barevně kontrastní
šňůrku nebo výpustky. Šortky s bočními kapsa-
mi a zadní kapsou se zdrhovadlem jsou oblíbe-
né nejen na pláž, ale i pro sport a volný čas.

23

Fo
to

: 
ar

ch
iv
 f
ir
em

Watercult

Miradonna Bruno Banani Calida

Fantasie Swimwear Watercult Calida
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Praha – Pokračujeme v našem seriálu, ve
kterém představujeme návrháře a desig-
néry z České republiky i ze zahraničí. Ten-
tokrát vám přestavujeme Žil Julii Vostalo-
vou, brněnskou rodačku, která žije a tvoří
v Amsterdamu, jednou měsíčně jezdí do
Prahy a uvažuje o tom, že se našeho hlav-
ního města přestěhuje.

Jak jste se dostala ke své profesi, co vás
k ní přivedlo? Jak probíhaly vaše začátky
a co na nich bylo nejtěžší?

Ke své profesi jsem se dostala díky zájmu
o materialitu, lidské tělo, obraz a illustraci.
Potom, co jsem se naučila v raném věku šít
na šicím stroji, vzrostl můj zájem o konstruk-
ci oděvu. Po postupném nabytí potřebných
znalostí k jejich konstrukci mě vždy zajímalo
jít za hranice možností, jak v kombinaci ma-
teriálu, tak ve vývoji střihu.

Čím se zabýváte ve své tvorbě, speciali-
zujete se na něco konkrétního ?

Má tvorba se vyvinula na studiích na amster-
damské škole AMFI (Amsterdam Fashion In-
stitute) a na stáži u Husseina Chalayana

v Londýně. Mým zaměřením je digitálně tva-
rovaný vývoj modelu v jeho průběhu a vyhoto-
vení + móda s ekologickou tváří, tedy využití
no-waste střihu (kdy střih využívá celou šířku
a délku dané látky).

Co vás na práci nejvíce baví?

Nejvíce mě baví jít za hranici možností kon-
strukce a realizace oděvu a jeho zobrazení.
Digitální svět mu nabízí prodlouženou ruku
v ilustraci vznikajícího modelu i jeho finální
prezentaci, která může poodstoupit od zabě-
hlého formátu módní přehlídky.

Kde čerpáte inspiraci pro svou tvorbu?

Inspiraci čerpám všude kolem sebe. Huma-
nitní vzdělání, kterého jsem nabyla na Karlo-
vě univerzitě, mě otevřelo abstraktnímu
a konceptuálnímu myšlení. Filozofie fran-
couzských poststrukturalistů, studium histo-
rie, český design a funkcionalistická archi-
tektura, kubismus. 

Čím se odlišuje od ostatních designérů?

Má tvorba se liší v tom, že využívá nové tech-
nologie v počáteční fázi utváření modelů

pouze v digitálním prostředí. Volím tak še-
trnější způsob vývoje návrhu, vytváří tzv. Phy-
gital mode of working (spojení slov PHYsical
and diGITAL), kdy fyzické a digitální se v pro-
cesu designování prolíná a umožňuje pro-
dukt neustále tvarovat a dotvářet.

Nosíte svou tvorbu a na jaké příležitosti?
Nenosím, svoui tvorbu považuji za způsob
vlastního vyjadřování, funguje jako osobní
prohlášení, konstatování a reakce na sou-
časné dění, nejen v módě.

O které vaše výtvory je největší zájem?

Kolekce Develop a Negative Into a Positive
Picture.

Který kousek ze své tvorby máte nejra-
ději a z jakého důvodu?

Mým oblíbeným je rekonstrukce klasického
saka do podoby kabátů, tedy poslední kolekce.

S jakým materiálem pracujete nejčastěji?

Nejraději kombinuji naoko rozporující si hmot-
nosti a prostupnosti, tedy velmi volně tkané
látky s průsvitným efektem a velmi hutné

Představujeme designéry

ŽIL JULIE VOSTALOVÁ
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a neprostupné tkaniny. Ráda pracuji se sto-
procentní syntetikou, kterou je možno plně
recyklovat.

Kde prodáváte své výrobky?

Své výrobky zatím neprodávám, ale jsem
otevřena ke spolupráci a hovoru. K dosažení
jsem na svých stránkách (viz vizitka), kde na-
leznete můj kontakt. 

Jaké byly vaše první úspěchy?

Přednáška o mé práci v Pakhuis De Zwijger
v Amsterdamu na Sympoziu Beyond Green
s tématem: No Waste Fashion. 

Kam a k jaké příležitosti se dají nosit va-
še modely?

Mé modely jsou pro odvážné a na jakoukoli
nevšední i všední příležitost. 

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

Dokážu a je to mým cílem. Hledám vhodné-
ho partnera a jsem otevřena ke spolupráci.
V budoucnosti bych se chtěla zaměřit na vý-
voj textilu se zapojením technologií.

Máte za sebou nějakou spolupráci napří-
klad s galeriemi?

Ano, mám za sebou spolupráci s počtem ga-
lerií v Amsterdamu, kde byla moje tvorba vy-

stavena například v Makerversity, Waag So-
ciety a Mediamatic. Vystavovala jsem svoji
tvorbu na letošním Czech Design Weeku
v Kafkově domě v Praze.

Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

Mým plánem je navrhnout novou kolekci
způsobem, který jsem vyvinula při vývoji ab-
solventské práce. Jde mi o inovaci procesu
vývoje návrhu zapojením bodyscanneru, di-
gitálního modelování a plotteru. Plánuji vý-
voj textilie se zapojením technologií, tzv.
Smart textile. Výsledkem by měla být nosi-
telná kolekce přizpůsobená současnému
člověku, nejen svým vzhledem ale i vypraco-
váním.

Kde vás můžeme v České republice po-
tkat? 

Na mých stránkách a na blogu budu infor-
movat o výstavách a novinkách.

Co byste chtěla vzkázat na závěr našim
čtenářům?

Nevzdávejte se svých cílů. Važte si materiali-
ty a znovuobjevte kvalitu.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Foto: Chantal Brink Photography, 
Olga Simonenko a archiv Žil Julie Vostalové

Žil Julie Vostalová 

Módní návrhářka,
která se narodila
v Brně 7. května
1988. Momentál-
ně žije v Amster-
damu, ale spolu-
pracuje na mno-
ha projektech
v Praze. Je 
absolventkou
Amsterdamské-
ho Fashion Insti-
tutu se zaměře-
ním na módní
návrhářství (AMFI, International
Fashion and Design), zde získala titul
BSc., a dále Karlovy univerzity.

Její absolventská práce s názvem 
Develop a Negative Into a Positive Pic-
ture je kolekcí šesti modelů, tří digitál-
ně navržených a tří zhotovených z mi-
krovlákna a reflexních lemů. Kolekce
se snaží zachytit moment přechodu
mezi světem digitálního obrazu a svě-
tem fyzickým, každodenním, hmatatel-
ným a je výsledkem experimentování
s novými technologiemi. 

Zapojení digitálního modelování, body
scanneru a 3D tiskárny do počátečního
vývoje návrhu mělo odhalit napětí mezi
těmito dvěma odlišnými světy a pro-
zkoumat jejich hranice. Konstrukce mo-
delů uplatňuje metodu no-waste, kdy
střih využívá celou šířku i délku dané
látky. Kolekce je vytvořena z jednoho
střihu, který vznikl dekonstrukcí klasic-
kého dvouřadého saka, kdysi ikonického
kusu oděvu z přechodného období ra-
ných 90. let v Čechách. Technikou cut-
ups byl střih upraven a pomocí metody
asambláže vznikly tři různé modely. 

Využití nových technologií v počáteční
fázi utváření modelů pouze v digitálním
prostředí volí šetrnější způsob vývoje
návrhu, vytváří tzv. Phygital mode of
working (spojení slov PHYsical and 
diGITAL), kdy fyzické a digitální se v pro-
cesu designování prolíná a umožňuje
produkt neustále tvarovat a dotvářet.
Současně s tím využití metody no-waste
při konstrukci oděvu má za úkol před-
stavit alternativní rozměr designování
módy s ekologičtější tváří. Toto spojení
by mohlo fungovat jako soubor pravidel
módního návrháře 21. století.

www.zilvostalova.com

+420 775 646 998

zilvostalova.tumblr.com

nl.linkedin.com/in/zil-julie-vostalova

zil_julie_vostalova
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mk Praha – Konec dobrý, všechno dobré!
Tak by se dal charakterizovat průběh loň-
ského roku v českém textilním maloobcho-
dě. Výborný listopad a vcelku slušný pro-
sinec dokázaly vyzdvihnout celoroční tržby
do omamných výšin. 

Vyplývá to z údajů, jež nám poskytují členové
test-klubu časopisu Svět textilu & obuvi, který
dnes čítá přes 100 obchodníků z naší bran-
že. Výše tržeb zveřejňujeme anonymně a vždy
v porovnání se stejným měsícem předcházejí-
cího roku. Pokud budete mít zájem připojit se
a rozšířit tak řady našeho test-klubu, budeme
rádi. Stačí jen napsat na naši mailovou adre-
su: redakce@textil-obuv.cz.

1. čtvrtletí
Jak jsme již uvedli v minulých vydáních Světa
textilu & obuvi, rok 2016 začal nadějně. Le-
den zaznamenal 3% nárůst, únor přinesl dal-
ší 2 % a v březnu se tržby vyšplhaly dokonce
až na +4 % – ve srovnání se stejným obdo-
bím roku 2015. První čtvrtletí 2016 tak
skončilo s nadějným výsledkem +3 %.

2. čtvrtletí 
Obdobně probíhalo i čtvrtletí druhé. V dubnu
se tržby docela dobře rozjely – jarní zboží šlo
na odbyt. Obchodníci nám nakonec nahlásili
další nárůst tržeb – tentokrát o 2 %. Květen
dosáhl ještě výše: +3 %. A protože se v červ-
nu textilnímu maloobchodu v České republice
opět dařilo (+2 %), druhý kvartál zaznamenal
nárůst +2 %. 

3. čtvrtletí
Ačkoliv červenec patří v roce mezi ty měsíce,
které bývají pro obchod problematické (stálí
zákazníci odjíždějí na dovolenou, je vedro a li-
dé raději než do obchodů míří do přírody), pro
letošní červenec to neplatilo. Jeho tržby si
tentokrát pochvalovali skoro všichni členové

našeho test-klubu. Nakonec sedmý měsíc
loňského roku skončil s výsledkem +3 % a ne-
vybočil tak z dosavadního průběhu roku. 
Obdobně dopadl i srpen. V srpnu se docela
dobře prodával typicky letní sortiment, jako
jsou halenky, sukně, T-shirty a šortky – psala
nám značná část našich respondentů. I pro-
to srpen skončil s výsledkem +2 %.
V září se ale něco zadrhlo. Ne všude textilní
obchod pocítil nástup do nového školního ro-
ku, jak tomu bývá v září zvykem. Rozpačití byli
obchodníci v Praze, Hradci Králové i v Pardu-
bicích. Nakonec září sice neskončilo v červe-
ných číslech, přesto ale tržby v tomto měsíci
byly s výsledkem ±0 nejhorší v dosavadním
průběhu roku. Celé 3. čtvrtletí skončilo s bi-
lancí +1,5 %. 

4. čtvrtletí
Poslední čtvrtletí začalo tak trochu „nemast-
ně, neslaně...“ jak trefně poznamenal jeden
z obchodníků. V říjnu by se již ve velké měly
prodávat zimní oděvy, hlavně pláště, bundy,
svetry. A také vybavení na hory. Jenže v říjnu
2016 se toho v obchodech moc nedělo! Nako-
nec tržby v říjnu dosáhly přece jenom černých
čísel. Výsledek +1 % ale nedával příliš mnoho
optimismu opřed obchodním vrcholem roku –
přes listopadem a především prosincem.
Listopad začal nenápadně. „Vcelku slušně
se prodává zimní zboží,“ napsal nám obchod-

ník z Plzně. Čím více dnů ale v jedenáctém
měsíci uplynulo, tím byly informace obchod-
níků nadšenější. „Konečně je vidět, že se blíží
zima a s ní i zimní sporty,“ radoval se ob-
chodník z Českých Budějovic. Velmi dobře se
prodávaly zimní bundy, a to jak dámské, tak
i pánské. Na odbyt šlo i funkční sportovní
prádlo a také punčochové a ponožkové zbo-
ží. Po sečtení všech údajů za listopad jsme
s překvapením zjistili, že tento měsíc dosáhl
na nebývalých +6 %. Listopad 2016 se tak
rázem stal nejúspěšnějším měsícem roku. 
O to více byli obchodníci natěšeni na prosi-
nec. Ten je z hlediska „vážnosti“ (nejen) pro
textilní maloobchod nejdůležitějším měsícem
roku. Nakupují se dárky pod stromeček
a oděvy tradičně bývají tím nejčastějším dár-
kem! A nutno říci, že poslední měsíc roku ani
pro tentokrát nezklamal! „Je poznat, že Vá-
noce jsou za humny,“ spokojenost plynula
z e-mailu obchodnic z Ostravy. „Tolik lidí jsme
v našem obchodě letos ještě neměli,“ dodá-
vá vedoucí obchodu v Praze. Především ná-
kupní centra v celé republice doslova pra-
skala ve švech. 
Nakonec prosinec 2016 skončil v porovnání
se stejným měsícem 2015 s přírůstkem
+2 %. Celé 4. čtvrtletí tak zaznamenalo ná-
růst o +3 %. I díky tomu si český textilní ma-
loobchod mohl za celý rok 2016 připsat pří-
růstek oproti roku 2015 o 2,5 %!

Tržby textilního maloobchodu v roce 2016

KONEC DOBRÝ, 
VŠECHNO DOBRÉ

NĚKOLIK
ZAJÍMAVOSTÍ
■ Jedenáct z dvanácti měsíců 2016

zaznamenalo nárůst tržeb oproti stej-
nému období roku předcházejícího

■ Nejúspěšnějším měsícem roku
2016 byl překvapivě listopad
(+6 %), nejhůře se obchodníkům
vedlo v září: ± 0

■ Posledních 16 měsíců tuzemského
textilního maloobchodu skončilo
v plusu nebo alespoň na nule. Po-
slední minus jsme zaznamenali
v srpnu 2015 (-9 %).

1. pololetí: +2,5 2. pololetí: +2 celý rok 2016: +2,5 Zdroj: Svět textilu & obuvi

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2016
(v porovnání se stejným obdobím roku 2015)

Foto Pixabay
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Zlín – Již pojedenácté bude letos udělena
cena Nadace Jana Pivečky při příležitosti
jubilejního 50. vydání Mezinárodního 
veletrhu obuvi a koženého zboží KABO
v Brně. 

Cena Nadace Jana Pivečky je udělována stu-
dentům a mladým designérům obuvi a kože-
né galanterie ve třech kategoriích. O vítězích
jednotlivých kategorií rozhoduje nezávislá od-
borná porota. Slavnostní předání cen mla-
dým designérům se uskuteční v pavilonu P

při veletrhu KABO v neděli 20. srpna 2017.
Smyslem předávání této ceny je zviditelnit ta-
lentované studenty a mladé designéry obuvi
a kožené galanterie mezi odbornou i laickou
veřejností v České republice i v zahraničí. 

Soutěž má následující kategorie: 
Fanny Shoe – kategorie určená pro studen-
ty prvních ročníků škol. Zde je možné přihlá-
sit „funny“ výtvarné objekty na téma obuv
a kožená galanterie (kresby, plakáty, výrobky
z tradičních i netradičních materiálů). 
Young Spirit – kategorie pro mladé desig-
néry, studenty středních škol. Zde je možné
přihlásit hotové výrobky na téma obuv a ko-
žená galanterie, může být doplněno i výtvar-
ným návrhem, kresbou, plakátem, atd. 
Professional view – kategorie pro mladé
designéry, studenty vysokých a vyšších od-
borných škol a mladé designéry z praxe do
30 let. I zde je možné přihlásit výrobky na té-
ma obuv a kožená galanterie, doplněné vý-
tvarným návrhem. 

Hlavní ceny pro všechny tři kategorie jsou zá-
jezdy na veletrhy Micam a Mipel nebo Line-
apelle v Milaně a kapesné v celkové hodnotě
10 000 Kč na jednoho výherce. Vyplněnou
přihlášku, kresby, plakáty i hotové výrobky je
nutné doručit do 28. června 2017 do České
obuvnické a kožedělné asociace ve Zlíně. Více
informací najdete na www.coka.cz.

Cena Nadace Jana Pivečky 2017

OBJEVUJE DALŠÍ TALENTY

eBay Authenticate 

ZKOUMÁ
PRAVOST
VÝROBKŮ

Praha – Internetový aukční a dražební por-
tál eBay představil službu eBay Authenti-
cate, která na přání přezkoumá pravost
zakoupeného značkového výrobku. eBay,
stejně jako další internetové obchody Ama-
zon a Alibaba, bojuje proti padělkům. 

Amazon a Alibaba již mají na svých webových
stránkách speciální algoritmy, které umožňují
téměř vytřídit prodejce nabízející padělané ka-
belky. Nová služba eBay Authenticate nabízí
jak prodejcům, tak nakupujícím možnost pře-
zkoumání výrobků profesionálními znalci a vy-
dání certifikátu o pravosti výrobku. Cílem je po-
sílit důvěru kupujících a zvýšit jejich účast na
dražbách. Tato služba se zatím nachází ve fázi
testování, je placená a platí za ni objednavatel.
Zaměřuje se na luxusní značkové kabelky, jako
jsou Louis Vuitton a Chanel. Jaké budou nákla-
dy za otestování výrobků, eBay nezveřejnil.

Jan Pivečka

inzerce
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Celosvětovým trendem je rostoucí touha po
přírodních vláknech a vyšší kvalitě. U značky
Olsen se kvalita přirozeně kloubí s módností.
Ať už na své modely naši designeři využívají
čistou bavlnu, len, nebo směsové materiály
s merinem, vždy jsou zpracované tak, aby vý-
sledek odpovídal těm nejvyšším nárokům. Ak-
tuální trendy a kvalitní materiály jsou devízou
značky Olsen. Kolekce mají úžasnou schop-
nost oslovit každého. Vyberou si příznivci ele-
gance, ženskosti, sportovního stylu, ale ze-
jména milovníci kvalitního oblečení. Sázka na
kvalitu je prostě jistota. 

SOFT DELIGHTS 

S kolekcí Soft Delights hladce vklouznete do
podzimních dnů. Jemné pastelové barvy
a vrstvení podtrhují poselství kolekce, které vy-
bízí k radosti z oblékání. Potisky předvádějí roz-
manité grafické prvky, které lze umně kombi-
novat s motivy květů z asijských zahrad v mo-
derním barevném pojetí. Pastelové odstíny pu-
drově růžové a „modrého kamene“ jsou
mistrně sladěné se světle mandlovou. Souhra
světlých odstínů v kontrastu s teplou čokoládo-
vě hnědou vytváří něžný dojem. Směsové ma-
teriály lehké bavlny a viskózy, stejně jako lněné
příze jsou hlavními devizami červnové dodávky.
Kolekce Soft Delights vychází z ženské při-
rozenosti. Volné kardigany a saka vodopádo-
vého střihu bez zapínání se nosí s robustní-
mi tričky patchworkového vzhledu nebo
vzdušnými blůzkami z viskózy. Pohodlí zajišťu-
je dlouhý kardigan v barvě světlých mandlí
v kombinaci s lněnou košilí a sportovními
strečovými kalhotami s pěti kapsami. Doko-
nale ženský outfit pak vytváří krátký čokolá-
dově hnědý kardigan oblečený na halenku
z viskózy zdobenou potisky, které našly inspi-
raci v asijských zahradách a kalhotami střihu
kick flare ve zkrácené délce.

CITY GLAM

Kolekce City Glam předvádí nový módní
trend athleisure v podzimním ladění. Před-
stavuje módní zvířecí potisky v působivé čer-
nobílé kombinaci, elegantní oživení přináší
sladění s karmínovým odstínem a neutrální
stříbrnou melange. Abstraktní zvířecí vzory
se zde setkávají s grafickými a spoluvytváře-
jí vzhled dégradé, který oživuje moderní
městský outfit. Znovu se dostává do popře-
dí zdobení. Fazetové nýtky tvoří osobité de-
taily na pletených oděvech a košilích, hra-
vost zavítala do oblasti potisků a předvádí
se na topech košilích i v pletáži. Použití vy-
soce kvalitních materiálů, jako jsou měkké
bavlněné směsi, atraktivní příze, všité vzory
a spletité rovnoběžníky činí City Glam...
prostě neodolatelnou.
Středem pozornosti červencové kolekci se
stává athleisure v bohatém kontrastu: ple-
tený kabát v inovativní rovnoběžníkové žaká-
rové technice se nosí spolu se sportovními
joggingovými kalhotami po stranách zdobe-
nými saténovými lampasy. Ideální pro pobyt
ve velkoměstě je žerzejový černobíle kostko-
vaný kabát ve spojení se sportovním tričkem
zdobeným krajkou kolem výstřihu a žerzejo-
vými kalhotami střihu slim fit. Krátké plete-
né sako zdobené nýtovanými detaily skvěle
ladí s černobílým pruhovaným tričkem s od-
halenými rameny a s úzkými kalhotami
z úpletu Ponte di Roma.

ETHNO DREAM

Kolekce Ethno Dream je pozvánkou na ex-
kurzi napříč různými kulturami. Jemné i výraz-
né etno potisky, odstíny zapadajícího slunce
a sofistikované žakáry jsou charakteristické
pro srpnovou kolekci a společně s patchwor-
kovými vzory a vlnitými potisky inspirovanými

módním salonem Missoni potěší každého
svou vzrušující rozmanitostí. Barevnou paletu
definují červené odstíny v kombinaci s kuku-
řičnou žlutí. S jemnými barevnými tóny har-
monicky ladí inkoustově modrá a bílá barva.
Důležitými prvky Ethno Dream jsou obou-
stranné žakáry u pletáže a 3D struktury ma-
teriálů určených pro saka a šaty. Vznikly tak
moderní outfity kombinující ženskou něžnost
a sportovní siluety. Krátký kardigan s origi-
nální pletenou strukturou a zajímavým zapí-
náním se nosí s objemnou košilí s etno poti-
sky a úzkými kalhotami. Působivý outfit tvoří
žakárový pulovr s výstřihem do „V“ hnědo-
červené barvy z efektní příze doplněný spor-
tovně laděnými strečovými kalhotami. Zla-
tým hřebem kolekce je pak otevřený obou-
stranný žakárový kardigan spolu s modrým
tričkem se zdobenými okraji a žerzejovými
kalhotami střihu slim fit.
Ke slovu se dostává outdoorový program
s kabáty z vařené vlny a bundami do deštivé-
ho počasí.

URBAN LEISURE

Rovněž zářijová kolekce Urban Leisure odráží
současný trend athleisure. Spojení sportovní
ležérnosti a ženskosti s pohodlím ve výsledku
nabízí nápaditou kombinovatelnost outfitů.
Jemné potisky, vzory inspirované pampeliška-
mi, design dégradé představují základní motivy
zpracované moderním, neotřelým způsobem.
Nýtky a zipové detaily na pletených kouscích,
podobně jako žerzejové kalhoty v pohodlném
teplákovém stylu, podtrhují sportovně-ležérní
charakter této kolekce. Barevnost určují men-
tolově zelené tóny společně s rozmanitými od-
stíny šedé barvy. Jasná růžovo-fialová „Rose
Quartz“ prozáří barevnou paletu.
Materiály a příze jsou zastoupeny především
bavlnou, směsmi viskózy s merinem a buklé
přízemi. Oboustranné žakáry, které jsou jed-
nobarevné i potištěné, dodávají kolekci Urban
Leisure pečeť jedinečnosti. 
Klíčovým outfitem je pohodlný pletený kabátek
bez zapínání s kostkovaným vzorem doplněný
kalhotami v teplákovém stylu. Potištěný svetr
se stahovací šňůrkou v pase v různých odstí-
nech šedé zkombinovaný s žerzejovými kalho-
tami volného střihu vytváří moderní komfortní
vzhled. Sportovní mikina z Ottoman rib mate-
riálu s kapucí oblečená k úzkým žerzejovým
kalhotám dokonale vystihuje uvolněný athlei-
sure trend.

Olsen – kolekce podzim a zima 2017/2018

KVALITA JE TRENDY

Olsen představí kolekci podzim a zima
2017/2018 ve dnech 18.–20. 2. 2017
v Brně, hotel Voroněž I. a poté ve dnech
21.–22. 2. 2017 v Praze, hotel EXPO

Kontakt: 
Ing. Ladislav Husák
tel.: +420 602 233 264
e-mail: lhusak@olsen.de
olsenfashion.com

Zima klepe na dveře, ve vzduchu je cítit chlad. Každá žena touží po oblečení, které jí sluší, 
ve kterém se bude cítit pohodlně, které ji zahřeje. Hledá produkty, které budou vyhovovat 
jejím každodenním potřebám.
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Zrekapitulujte, 
co vám přinesl rok 2016
Jaký pro vás byl? Projděte si v hlavě jednotli-
vé měsíce. Případně si pro inspiraci otevřete
diář, kalendář nebo deník (pokud si něco ta-
kového píšete). A zkuste najít a vypsat co
nejvíce dobrých věcí, které vám právě končí-
cí rok přinesl.
● Co zajímavého jste prožili?
● Co vám udělalo největší radost?
● Co se vám dařilo? Za co jste vděční?
● Které sny jste si letos splnili?
● Jakých cílů se vám podařilo dosáhnout?

Já jsem byla vděčná především za své skvělé
klienty. Za to, že můžu k jejich cestě přispět
radou, podporou nebo inspirací. Za všechny
účastníky kurzů a školení, čtenáře blogu
a zpravodaje i za všechny, kdo mě sledují na
sociálních sítích. Za to, že se mám dobře
a plním si cíle, přání i sny. A v neposlední řa-
dě za 13 let na volné noze a 20 let v marke-
tingu, které jsem letos oslavila.

Podívejte se na čísla
Intuice v podnikání je podle mě dobrá věc.
Ale na zjištění, které nástroje a postupy
vám letos fungovaly a které ne, je lepší se
opřít o tvrdá data. Já na to mám tabulku
v Excelu, kam si po větší část svého podni-

kání píšu všechny vydané faktury a přijaté
peníze. Lze z ní poměrně snadno zjistit, ko-
lik jsem vydělala celkem, jak úspěšné byly
jednotlivé měsíce a jaký podíl na mých pří-
jmech měly jednotlivé produkty a služby, kte-
ré nabízím, tedy poradenství, školení, e-kni-
hy a videokurz. Dalším zdrojem jsou pro mě
statistiky jednotlivých marketingových ná-
strojů (webu, newsletteru a sociálních sítí). 

Ať už máte čísla v jakékoli podobě, zkuste
z nich vytáhnout:
● Jaké loni byly vaše celkové příjmy?
● Který produkt nebo služba vám přinesl nej-

větší obrat? A který největší zisk?
● Kdo byli loni vaši nejlepší zákazníci?
● Jaký marketingový nástroj vám jich loni

přivedl nejvíce?
● Co fungovalo na zvyšování povědomí o vaší

firmě a značce?
● Co naopak nefungovalo vůbec, nebo se mí-

jelo s vašimi cíli?
● Čím jste v roce 2016 zbytečně trávili čas?

Mým hlavním letošním cílem bylo zvolnit. Pře-
stat být zahlcená nejrůznějšími projekty a zá-
vazky. Pracovat efektivněji. Aplikovat minima-
lismus nejen na fyzické věci, ale i na svůj den-
ní režim a kalendář. Což se z velké části po-
vedlo. Sice jsem vydělala o něco méně než

předloni, ale za podstatně méně hodin práce.
Tím pádem mi zbylo více času na obsahový
marketing, zejména tvorbu nových článků
a videí na blog, který je pro mě hlavním zdro-
jem návštěvnosti stránek i klientů. Letos jsem
si také pořídila nové logo a převedla webové
stránky na novou šablonu a hosting. 

Naplánujte si skvělý rok
Představte si, že podobnou rekapitulaci dě-
láte o rok později, v prosinci 2017. A ujas-
něte si, jak by vaše podnikání a život měly vy-
padat. 

Zkuste si odpovědět zejména na následující
otázky:
● Jak se chcete cítit? Co chcete každý den

zažívat?
● Kolik peněz chcete vydělávat?
● Pro jaké lidi chcete pracovat? Kdo je váš

ideální zákazník?
● Jaké produkty a služby chcete prodávat?
● Chcete uvést na trh něco nového? Nebo

naopak něco přestat nabízet?
● Kolik hodin denně chcete pracovat? Ja-

kým činnostem se chcete věnovat?
● Na které marketingové nástroje se chcete

zaměřit?

Máte-li z loňska marketingový plán, teď je ta
pravá chvíle ho oprášit a doplnit do něj cíle,
nástroje a další informace, které jste ujasni-
li. Pokud plán ještě nemáte, stáhněte si ša-
blonu s návodem. Nebo se jeho tvorbou ne-
chte krok za krokem provést.
Co zajímavého v novém roce plánujete vy?
A jak vám šla rekapitulace?
Přeji vám kouzelný rok!

Marketingový poradce (8)

JAK DOBŘE ZAČÍT NOVÝ ROK

Praha – Konec roku a začátek nového. Těžko byste hledali lepší okamžik pro nastavení
záměrů, cílů a plánů. Chcete-li prožít nový rok podle svých představ, nastavit si podniká-
ní tak, jak vám to vyhovuje, a splnit si všechno, o čem už nějakou dobu sníte, teď je čas
k tomu položit základy. Mně se nejlépe plánuje s tužkou a papírem, ale samozřejmě si
můžete otevřít i počítač. K ruce si připravte oblíbený nápoj, ať už je to čaj, káva nebo 
víno. A jdeme na to.

Magdalena Čevelová

je marketingová poradkyně a lek-
torka. Majitelům malých firem, živ-
nostníkům a volnonožcům pomáhá
získat zákazníky, uvádět na trh no-
vé produkty a služby, nastavovat
ceny, zvyšovat zisky a nacházet
v práci smysl a radost.

Kresba Pixabay
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Brno/Praha – „Jsme tu s úsměvem pro
každou zákaznici, ale i zákazníka,“ říká
Klára Doubková (29 let), spolumajitelka
společnosti Caresse bra, s.r.o. Pod touto
značkou fungují dva obchody s dámským
spodním prádlem, jeden v Brně a jeden
v Praze. Svět textilu & obuvi s ní hovořil
o jejím podnikání. 

Jaký byl vývoj společnosti Caresse?

Začínaly jsme v létě 2012 nejdříve „cestovní-
mi prodejnami“ nazývanými Caresse v..., a to
v několika firmách v Praze a v jedné brněnské
čajovně. Měly jsme domluvený salonek, ve
kterém jsme tři dny oblékaly a prodávaly pod-
prsenky. Díky tomu jsme si mohly pronajmout
kamenný obchod na ulici Korunní v Praze,

který jsme 10. října 2012 opravdu otevřely.
V listopadu 2014 pak přišla na řadu pobočka
v brněnském Rozkvětu, po které jsme velmi
toužily a jsme moc rády, že se nám její otevře-
ní opravdu podařilo realizovat.
Na Korunní ulici jsme od začátku, v Rozkvě-
tu na stejném místě od jeho otevření. Ješ-
tě jsme se nestěhovaly. V mezičase jsme
měly ještě pobočku Praha Nuselská, ale tu

jsme po roce a něco provozování uza-
vřely. Několikrát jsme sbalily ob-

chod a jely mimo Prahu a Brno
do velkých měst prodávat prád-
lo do předem domluvených pro-

stor, třeba do fitness center ne-
bo čajoven.

Jak velké obchody jsou? Kolik máte za-
městnanců v Brně a kolik v Praze?

Obě naše prodejny jsou vcelku malé, jen ně-
kolik desítek metrů čtverečních. Brno je
oproti Praze přibližně dvoutřetinové. Promiň-
te, ale přesnou rozlohu a počet zaměstnan-
ců vnímám jako obchodní tajemství.

Který druh zboží prodáváte a komu je ur-
čen?

Nejvíce prodáváme podprsenky a přidružený
sortiment, kalhotky, punčochové kalhoty, py-
žama, podvazkové pásy. Nabízíme obrovskou
škálu velikostí, střihů, materiálů a barev pod-
prsenek. Nabízíme poradenství s výběrem
tak, že nové prádlo nejen potěší vaše oko,
ale také zlepší život, díky vhodné a padnoucí
podprsence zákaznicím často odpadají bo-
lesti zad a další nepříjemnosti, které běžně
působí nepadnoucí prádlo. U nás neexistuje
omezení věkem a dokonce ani finančními
možnostmi. V doplňkovém sortimentu má-
me pánské trenky. Naše zákaznice se na-

cházejí v širokém věkovém spektru, od škola-
ček až po babičky.

Odkud máte značky, z jakých zemí?

Nabízíme zboží převážně z Anglie, Polska
a Belgie. Prodáváme značky zboží, jenž samy
nosíme a máme s nimi výbornou zkušenost.
Část značek máme od začátku své existence
a část jsme přibraly postupně v průběhu pod-
nikání, když jsme se o nich dozvěděly.

Jaká kritéria volíte pro výběr svých doda-
vatelů?

Kvalitní produkt, který budeme samy rády no-
sit a budeme s ním spokojené. Také rychlé
dodací lhůty a rozumný poměr cena / výkon.

O jaké zboží je největší a nejmenší zájem? 

U nás stále platí, že je zájem o pohodlné
krásné prádlo v dokonale padnoucí velikosti.
A v tomhle ohledu se snažíme nenechat se
zmámit trendy. Také zákaznicím radíme, aby
se v první řadě řídily samy sebou a až ná-
sledně se aktuálními trendy spíše inspirovaly,
ne jim slepě propadaly.

Kdy se na vás zákaznice obracejí? 

Zákaznice se na nás obracejí většinou na do-
poručení od kamarádek, které jsou spokojené
s našim prádlem, ale i zákaznickým servi-
sem. Najdou u nás také velké množství veli-
kostí. Ono se doporučení šíří. Myslím, že
jsme stejně milé, schopné a ochotné v obou
obchodech a není rozdíl v přístupu, jestli nav-
štívíte Prahu nebo Brno. Zákaznice se rády
podívají do druhé pobočky na různé barvy a ji-
né modely, ale obecně bych řekla, že mají
stejnou důvěru vůči oběma obchodům.

Obchody s dámským spodním prádlem Carrese bra

PADNOUCÍ PODPRSENKA
PŘINÁŠÍ SPOKOJENOST
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Nabízíte zákaznicím nějaké nadstandard-
ní služby? 

Naším hlavním benefitem je prvotřídní brafit-
ting, tedy pomoc s výběrem prádla tak, aby
splňovalo požadavky každé ženy a situace,
pro kterou se prádlo vybírá. Kvalitní brafit-
ting, široká škála velikostí a milý lidský přístup
jsou základní pilíře našich obchodů a neustou-
píme z nich nezávisle na lokaci. Rozdíly mezi
Prahou a Brnem jsou trošku v nabízených
značkách a překvapivě i v nabízených velikos-
tech, ale obecně naší hlavní konkurenční vý-
hodou je právě naše jednání se zákaznicemi –
a to je na všech pobočkách stejné.

Nabízíte něco, co konkurence ne? 

Určitě šíři sortimentu – jak modely a barvy,
tak hlavně velikosti. Prodáváme zboží ve veli-
kostech od 60C až po ty největší velikosti,
které výrobci vyrábějí. A pak brafitting, do
nákupu nenutíme a pokud se nám cokoliv ne-
zdá, tak zakoupení případného nepadnoucí-
ho kusu rozmlouváme.

Jaké vztahy máte s konkurencí?

Obecně je problém, když některé obchody ří-
kají, jak skvěle umí radit s výběrem velikosti,
ale ve skutečnosti to neumí a ani nemají do-
statečnou nabídku prádla, aby radit mohly.
V takovém případě to je spíš než poradenství
jen způsob, jak ženám něco vnutit a prodat.
A dámy, které si dříve kupovaly prádlo bez po-
radenství za méně peněz, si ho v takovém ob-
chodě koupí s poradenstvím za draho, ale
prádlo pořád sedí stejně špatně. A tyto zákaz-
nice ztrácejí důvěru i v kvalitní brafitting. 
Řekla bych, že naše konkurence se dělí na
dva typy – obchody s podprsenkami, které na-
bízejí obligátní 75C, a obchody, které poskytu-
jí kvalitní brafitting. A s těmi se obecně docela
kamarádíme, protože nám všem jde o to na-
učit ženy, jak to má s kvalitním prádlem vypa-
dat. A když se to povede, je to jako kouzlo.
Najednou se vám (třeba v padesáti letech!)
vyloupne z káčátka nádherná vznešená labuť.
A je to rozdíl jen toho, že dobře oblečete po-
prsí! Mimochodem, nejčastější velikost, kte-
rou prodáváme, je 70G.

Na co se u vás zákazníci mohou těšit v le-
tošním roce? 

Neustále rozšiřujeme sortiment, abychom
uspokojily co nejvíce požadavků našich zákaz-
nic. 

Co děláte, když se vám nějaké zboží neda-
ří prodat? 

Snažíme se mít co nejpestřejší nabídku barev.
Někdy to sice chvíli trvá, ale pokud zůstane
nějaké prádlo v určité barvě osamocené, vět-
šinou to znamená, že čeká na nějakou kon-
krétní zákaznici, která z něj bude mít obrov-
skou radost a zamiluje se do něj na první po-
hled. Musíme si uvědomit, že prádlo obvykle
není vidět, pokud je zrovna trendy modrá, tak
klidně můžete mít žlutou podprsenku, nikdo
vás soudit nebude. 

O co je v Brně větší zájem oproti Praze?

Menší košíčky. Je to zvláštní, ale obecně je
v Brně více žen s menšími ňadry. Nebo ales-
poň jich chodí více k nám do obchodu.

Co je nejtěžší na vaší práci?

Nejtěžší je to, že se ženy nemají rády, jsou
zmasírované časopisy a my jim vysvětlujeme
a ukazujeme, že jsou normální, krásné a že
se stačí narovnat a usmát na to, aby zářily.
Je to hrozná škoda. Protože většina žen má
obrovský potenciál být neuvěřitelně půvabná,
ale téměř všechny tenhle potenciál někam za-
hnaly a ukryly. A není to v dlouhých nohách
nebo vypracovaném břiše. Většinou je to
v tom „mít se ráda a vážit si sama sebe“. Po-
dívat se do zrcadla a říci si: „Jo, holka, jsi
dobrá!“ Zkuste to. Právě teď se jděte za něco
pochválit a uvidíte ten rozdíl. Ráda bych od-
stranila, že si ženy myslí, že si nezaslouží po-
řídit si něco pro sebe, cítit se krásně.

Co vy a propagace? 

Propagaci máme ve spokojených zákazni-
cích, které nás doporučují dál. To jde tak ně-
jak samo. Rády děláme přehlídky na akcích
apod.

Jezdíte na veletrhy? 

Občas se jedeme podívat na veletrh spodní-
ho prádla do Paříže. Zástupci značek jezdí
předvádět aktuální kolekce přímo k nám.

Jak často měníte vzhled výlohy?

Méně než bychom chtěly. Upřímně – výlohu
nestíháme, ale obecně pro nás není příliš
důležitá. Většinou nás navštěvují lidé, kteří
vědí, z jakého důvodu k nám jdou.

Jak se mění vaší zákazníci?

Vnímám nárůst důvěry. Dříve bylo nemyslitel-
né, aby si zákaznice koupila dražší podprsen-
ku, ale teď už jsme si získaly takovou důvěru,
že když takové prádlo nabízíme, tak víme
proč. A zákaznice jsou ochotné do prádla,
a tedy do sebe, investovat více. Je to stejné
v brně i v Praze. 

Jak vidíte budoucnost firmy?

Růžově – budeme mít kolem sebe spoustu
nádherného prádla a budeme ho oblékat na
nádherné ženy, které díky němu rozkvetou. 

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

Zboží chodí nepravidelně v závislosti na tom,
jestli sezona začíná, nebo končí, ale také
v závislosti na našich objednávkách. Ze za-
čátku podnikání jsme s balíky, které z nějaké-
ho důvodu nepřišly, dost bojovaly, ale postu-
pem času se to ustálilo, mimo jiné proto, že
máme větší zásoby, takže nás drobný výpa-
dek nebolí tolik.

Máte tip pro naše čtenáře na závěr?

Jděte k zrcadlu, usmějte se na sebe a poch-
valte se. Všechno vám půjde lépe.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová 
(autorka je studentka Vysoké školy
ekonomie a managementu v Praze)

Foto: Archiv Carrese bra
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Brno – Od soboty 18. února do pondělí 
20. února 2017 se Brno stane křižovatkou
módního průmyslu. Již 49. veletrhy Styl
a KABO potvrzují příznivý trend, kdy se ob-
chodu s módou daří a zájem o prezentaci
nových kolekcí opět roste. Veletrh obuvi
a koženého zboží KABO se po pěti letech
stěhuje z pavilonu F do většího pavilonu V.

Účast na veletrhu Styl si nenechává ujít větši-
na tradičních vystavovatelů, nové kolekce pro
sezonu podzim a zima 2017/2018 přivezou
například firmy Anytra, Aivelli, Calvi, Etex Ho-
řice, H & D Prostějov, Hegler, Jihočeská tex-
tilní, Jopess, Lamido, Otto Striessnig, Pleas,
Pletex, Janet, Texart,
Vestis Line a další.
Opět vystavuje také ně-
kolik desítek domácích
výrobců, vedle někte-
rých již jmenovaných
jsou to společnosti jako
Deny fashion, Modela,
Moděva, Karpet nebo poprvé Erika s dám-
skou konfekcí větších velikostí. 
Noví vystavovatelé dorazí také z dalekých asij-
ských zemí jako Indie, Pákistánu, Číny a Tu-
recka. Příkladem je společnost Hang Zhou
New Spring z města Hangzhou ve východní
Číně, výrobce hedvábných doplňků, který roč-
ně vytvoří design přibližně 700 kravat, man-
žetových knoflíčků a šál. Zároveň se premi-
érově představí řada evropských značek, mj.
ukrajinské klobouky a čepice Hattson, polská
dámská a těhotenská móda 9fashion, z Ma-

ďarska pánská móda značek Goldenland
a Santino Sarto a dámská i džínová móda Li-
vello. Poprvé budou vystavovat také litevský
výrobce pletených oděvů Gratijas (zn. Mag-
nolica), slovenský výrobce sportovního oble-
čení a doplňků Benesport nebo slovenská
společnost Dake, která dováží pánskou mó-
du italských značek.

KABO se stěhuje do většího
Expozice obuvi a koženého zboží se po dlou-
hých letech přestěhovaly, protože tradiční
pavilon F již kapacitně nestačil zvýšené pop-
távce vystavovatelů. Nově návštěvníci nale-
znou obuv a kabelky hned v sousedním pavi-

lonu V, který je větší a zá-
roveň lépe přístupný, au-
tem lze vjet do areálu
bránou č. 4 a zaparko-
vat přímo u vchodu. 
Z tradičních vystavova-
telů na veletrhu KABO
nechybí firmy jako Albot,

Anekta, ara, Caprice, Dermatex,
Gabor, Jana Shoes, Lanson Praha, Legero,
Marco Tozzi, Pegres obuv, Protetika, Sala-
mander, Tamaris, Rieker a další. České vý-
robce dále zastupují firmy jako Snaha, Elega,
Jonap, výrobce opasků Pennybelts či výrob-
ce tkaniček a stélek VTR. K nováčkům patří
dodavatelé tzv. bosé obuvi, jde o značky Le-
guano a naBOSo, dále maďarská obuv Pun-
torosso nebo polská dámská obuv San. Náv-
štěvníci si poprvé prohlédnou rumunské ka-
belky, tašky a batohy Desirette nebo nabídku
kabelek, pásků a jiných doplňků známé mód-

ní značky Lerros. Určitě by neměli vynechat
ani expozici s obuví značky Mida, což je lídr
ukrajinského obuvnického trhu a výrobce vy-
soce kvalitní kožené obuvi. Zvláštní zmínku si
zaslouží premiérová veletržní účast společ-
nosti Baťa, která představí především nové
kolekce svých vlastních značek Weinbrenner
a Power, ale také kolekce prestižních značek
Diesel a Le Coq Sportif.

Bohatý doprovodný program 
Přidanou hodnotou veletrhů bude doprovod-
ný program. Pokračuje oblíbená prezentace
módních trendů v podání nizozemské odbor-
nice Ellen Haeser. Její seminář spojený s ko-
mentovanou módní přehlídkou proběhne na
mole v pavilonu P v sobotu od 14 hodin a za-
měří se na dámskou a pánskou módu pro
podzim a zimu 2017/2018. V sobotu
i v neděli se uskuteční přednáška Martina
Kárycha ze společnosti Altra na téma Dám-
ské prádlo – zdravotní aspekty nevhodného
výběru. Na pondělí je pro obchodníky připra-
ven odborný seminář věnovaný problematice
EET. Samozřejmě nebudou chybět ani tradič-
ní přehlídky nových kolekcí vystavovatelů.
Vždy dvakrát denně se na mole v pavilonu P
bude konat Styl Show věnovaná dámské
a pánské módě, jednou denně pak Lingerie
Show představující kolekce spodního a noč-
ního prádla včetně punčochového zboží. 
Více informací o 49. veletrzích Styl a KABO,
jejich doprovodném programu a chystaných
módních přehlídkách naleznete na strán-
kách www.bvv.cz/styl-kabo/.

Foto: BVV

Veletrhy Styl a KABO, Brno, 18.–20.února 2017 

OBCHOD S MÓDOU ROSTE
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V červnu 2002 odkoupila obchodní podíl
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a stala
se tak jediným společníkem. Spolu s ma-
jetkovým vlastnictvím přešla na Univerzi-
tu Tomáše Bati ve Zlíně i role zřizovatele
školy. Tradice školy sahají však ještě
hlouběji do minulosti. Již v roce 1925
firma Baťa zahájila firemní výuku budou-
cích kvalifikovaných dělníků, nižších řídi-
cích pracovníků a také obchodních zá-
stupců či budoucích manažerů později
nazvanou Baťova škola práce.
Všichni, kteří mají obuvnictví jako svého
„koníčka“, věřili tomu, že musí znovu při-
jít doba, kdy opět bude mezi lidmi zájem
o vzdělávání v obuvnických profesích
a zdokonalení se v obuvnickém řemesle.
Tomu napomáhá zavedení nového systému
vzdělávání dospělých. Požadovanému řemes-
lu se mohou naučit žáci ve školách v klasic-
kých učebních oborech, ale také cestou získá-
ní profesních kvalifikací u autorizovaných
osob. Pokud zájemci „seskládají“ předepsané

profesní dílčí kvalifikace, mohou získat i tzv.
úplnou profesní kvalifikaci, na jejímž základě
se pak mohou přihlásit v příslušné střední
škole k vykonání závěrečné učňovské zkoušky.
Tak tomu také bylo v uplynulém školním roce
2015/2016 a je i ve stávajícím školním roce

2016/2017. V jarním období roku 2016 or-
ganizovala škola kurz Obuvník pro zakázkovou
výrobu, kterého se účastnilo pět zájemců
a z toho tři účastnice se připravily i pro závě-
rečné zkoušky v oboru Výrobce obuvi. Proto-
že závěrečné zkoušky zdárně vykonaly, získaly

výuční list Výrobce obuvi. Na podzim
2016 proběhly na SŠOT následující kur-
zy: Obuvník pro výrobu ortopedické obu-
vi – jeden účastník, Opravář obuvi – je-
den účastník a Obuvník pro zakázkovou
výrobu – jeden účastník. Dále zde probí-
há dlouhodobý kurz Obuvník pro zakáz-
kovou výrobu, kde je devět účastníků.
Kurz probíhá od září 2016 do května
2017. Již nyní je zřejmé, že čtyři účast-
níci budou moci složit i závěrečné zkou-
šky a získat výuční list Výrobce obuvi.
V lednu 2017 zahajuje škola další kurz
Obuvník pro zakázkovou výrobu, kde
jsou prozatím nahlášeni čtyři účastníci.
Obor Výrobce obuvi je od září 2016 ote-
vřen i denní formou studia pro tři mladé
zájemce. Věříme, že se obor otevře pro

další zájemce i v roce letošním.
Více informací na www.ssot.cz.

PhDr. Vlasta Mayerová
Česká obuvnická a kožedělná asociace

Mgr. Marta Fojtíková, Bronislava Horáková
za SŠOT

Obuvnické kurzy na SŠOT ve Zlíně 

NAVAZUJÍ NA DLOUHOU TRADICI

Zlín – Střední škola obchodně technická, s.r.o., Zlín (SŠOT) užívá svůj současný název
od ledna 2006. Jde o vzdělávací instituci s dlouholetou tradicí, která navazuje na čin-
nost dřívější Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, kdy zakladatelem
a tudíž i zřizovatelem školy byla tehdy ještě akciová společnost Svit Zlín. Od roku 1991
byla škola součástí Svitu a před touto dobou byla škola největším obuvnických učilištěm
v celém Českoslovenku.

Ze zkoušek na SŠOT Foto: SŠOT
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Praha – Foot Locker, mezinárodní prodej-
ce volnočasové obuvi a oblečení, otevře
v polovině roku svou největší prodejnu ve
střední Evropě. Prodejna o rozloze téměř
1 500 m2 zaujme pět pater v Paláci Euro
na Václavském náměstí. Pronájem pro-
stor zprostředkovala realitně poradenská
společnost Cushman & Wakefield, která
zároveň zajišťuje projektové řízení výstav-
by obchodní jednotky. 

Nová vlajková prodejna nahradí v Paláci Eu-
ro módní řetězec Promod a stávající kasino.
Plocha prodejny bude třikrát větší, než bývá
u obchodů Foot Locker běžné. Prostor vý-
kladní plochy dosahuje téměř 600 m2. „Cen-
trum Prahy se dlouhodobě profiluje jako nej-
atraktivnější retailová lokalita ve střední a vý-
chodní Evropě. Důkazem je stále rostoucí
zájem mezinárodních značek o prostory
pražského centra, především o obchodní
jednotky na ulicích Na Příkopě, Pařížské
a na Václavském náměstí, které čeká v nad-
cházejících letech rozsáhlá revitalizace,“ ří-
ká Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu
pronájmu maloobchodních prostor pro
střední Evropu ve společnosti Cushman
& Wakefield. „Obchody v ulicích centra Pra-
hy těží z množství průchozích i z polohy, kte-
rá značkám umožňuje viditelně prezentovat
vlastní identitu,“ dodává Kotrbáček. „Prahu
považujeme v rámci regionu středovýchodní

Evropy za klíčovou lokalitu. Místní trh je sta-
bilní a turistický ruch je dlouhodobě na vze-
stupu,“ říká Martin Macháč, ředitel v oblasti
nemovitostí ve společnosti Foot Locker Euro-
pe. „Vlajková prodejna nabídne nejširší sorti-
ment zboží, včetně kolekcí, které jsou vytvá-
řeny výhradně pro značku Foot Locker,“ do-
dává Macháč. 

Značka Foot Locker vznikla v roce 1974.
Má více než 800 obchodů po celé Evropě
a přes 3 000 celosvětově. Většina dostup-
ného sortimentu je vyráběna k exkluzivnímu
prodeji v obchodech Foot Locker. Svým záka-
zníkům nabízí zboží od značek, jako jsou na-
příklad Nike, Adidas, Lacoste nebo Puma.

Zdroj: Cushman & Wakefield

Foot Locker

NEJVĚTŠÍ PRODEJNA VE STŘEDNÍ EVROPĚ
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S jakým předsevzetím jdete do čela
ATOKu? 

Rád bych, aby v současné zvláštní době za-
zněl hlas zdravého rozumu k požadavkům na
skokové zvýšení mezd a hledání řešení nedo-
statku kvalifikovaných pracovníků. Zvláště,
když na jedné straně čelíme řadě mezinárod-
ních rizik i rizik domácích včetně pravděpo-
dobného skokového posílení kurzu koruny,
které budou mít velké dopady na výsledky
hospodaření firem nejen z ATOKu. 

Jaké jsou Vaše první kroky ve funkci
prezidenta? 

Podrobně se seznámím s aktuálními pro-
jekty, na kterých se ATOK podílí a také bu-
du hovořit s členskou základnou o jejich
problémech. 

Co je podle Vás v současnosti největší
problém českého textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu? Může přitom
ATOK nějak pomoci? 

Je to určitě nedostatek kvalifikovaných (ale
dnes už i nekvalifikovaných) pracovních sil,

tlak na mzdy z podniků zahraničního kapitálu
podporovaných z daní českých firem a ne-
ustálé změny v daňových pravidlech. 

Asociace ATOK má více než 25 let. Co
se jí za tu dobu dle Vašeho názoru nejví-
ce podařilo a kde vidíte rezervy? 

Textilní průmysl si prožil během posledních
25 let těžké časy, ale dokázal se přizpůsobit
nové situaci. Stejně tak i asociace ATOK. Za
největší úspěch minulého vedení ATOK pova-
žuji zpracování dlouhodobé strategie odvětví,
které má opravdu smysl a třeba moje firma
má, byť vypracovanou nezávisle, strategii
velmi podobnou. 

Jaká je dle Vás budoucnost českého tex-
tilního, oděvního a kožedělného průmyslu? 

Budoucnost našeho odvětví tkví v inovacích
produktů a v automatizaci výroby. Vzhledem
ke stárnutí populace, tlaku na vyšší mzdy
a změny životního stylu spotřebitelů bude to-
to naprosto zásadní pro přežití nejen našeho
odvětví. 

Děkuji za rozhovor: Michal Korol
Foto: Archiv Grund a.s.

ATOK má nového prezidenta

BUDOUCNOST NAŠÍ
BRANŽE JE V INOVACÍCH

Praha – Jak jsme uvedli v minulém vydání Světa textilu & obuvi, Valná hromada Asociace
textilního, oděvního a kožedělného průmyslu České republiky si na svém zasedání koncem
listopadu loňského roku v Liberci zvolila nového prezidenta. V pořadí pátým prezidentem
ATOK se stal pan Jiří Grund (43), ředitel a místopředseda představenstva společnosti
Grund a.s. Mladé Buky, která vyrábí koupelnové předložky vysoké jakosti a designu již od
roku 1990. Svět textilu & obuvi panu Grundovi při této příležitosti položil několik otázek.

Jiří Grund
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Praha – I přes geopolitickou nejistotu má
trh fúzí a akvizic v roce 2017 nakročeno
k dalšímu růstu. Podle aktuálního Barome-
tru investiční důvěry (EY Global Capital
Confidence Barometer) poradenské spo-
lečností EY bude o akvizici nebo jinou tran-
sakci v následujících 12 měsících usilovat
57 % oslovených firem. To je druhý nejvyš-
ší výsledek v sedmileté historii Barometru.
Zájem o nákup podniků přetrvává i v České
republice, kde akvizice plánuje 41 % spo-
lečností (oproti 40 % v roce 2015). Pat-
náctého vydání průzkumu se zúčastnilo
přes 1 700 generálních ředitelů a vrcholo-
vých manažerů z 18 odvětví a 45 zemí
světa, včetně 39 šéfů českých firem.

„Současná společnost musí reagovat na
nové výzvy, které přináší složité a rychle se
měnící podnikatelské prostředí. Českým fir-
mám se v náročných ekonomických pod-
mínkách daří najít rovnováhu mezi organic-
kým a neorganickým růstem, díky které si
udržují konkurenční výhodu. Pro 67 % če-
ských investorů je organický růst prioritou.
V neorganickém se zaměřují zejména na fú-
ze a akvizice. Ty již v reakci na měnící se
podmínky nejsou pouze alternativou, ale
stávají se nutností. Pokud jde o neorganický
růst, investoři (jak v České republice, tak
celosvětově) považují za přínosnější právě
fúze a akvizice před společnými podniky či
aliancemi,“ říká Peter Wells, vedoucí part-
ner transakčního poradenství společnosti
EY v České republice.
„Přes polovinu světových firem plánuje v příš-
tím roce nějakou firmu koupit. V České re-
publice je to skoro polovina. I kdyby se zreali-
zoval jen zlomek tohoto plánu – či snu – zna-
menalo by to, že je před námi další rekordní
transakční rok,“ vysvětluje Petr Kříž, výkonný
ředitel společnosti EY pro fúze a akvizice
v České republice.

Češi jsou optimističtí
Celkem 90 % tuzemských společností věří,
že domácí ekonomická situace je stabilní, ne-
bo se dokonce zlepšuje (oproti 76 % celosvě-
tově). Stejně jsou na tom podle 90 % čes -
kých respondentů i zisky (82 % celosvětově).
Kromě rostoucí důvěry ve stabilitu trhu fúzí
a akvizic se dále výrazně zvyšuje také zájem
o investiční transakce. Více než pět transakcí

plánuje 44 % českých lídrů. Ve srovnání
s 9 % v roce 2015 jde o růst 35 procent-
ních bodů.

Prolínání odvětví pokračuje
Nové subjekty na trhu mění konkurenční pra-
vidla, zavádějí nové modely a vytváří nové for-
my poptávky. Ostatní podniky na tyto změny
reagují zejména prolínáním odvětví, které se
stává stále důležitějším rysem současných
fúzí a akvizic.
Na změny podnikatelských modelů má kromě
nových hráčů vliv také technologický pokrok.
Podniky se snaží identifikovat prorůstové pří-
ležitosti a adaptovat své strategie tak, aby
mohly co nejlépe využít přínos technologií
a automatizace. V souvislosti s technologic-
kým pokrokem věnuje 69 % českých společ-
ností veškerou pozornost přesunu dovedností
a talentů v rámci firmy s cílem zvýšit efektivitu
a vytvářet nová pracovní místa. Široké využití
technologií mění strukturu dovedností vyžado-
vaných od zaměstnanců. Firmy musí tuto od-
bornost u zaměstnanců zajistit, aby byly
schopné v novém prostředí fungovat. Více
než dvě třetiny oslovených manažerů v prů-
zkumu připustily, že v jejich společnosti právě
probíhá transformace měnící způsob práce.

Makroekonomická rizika a nejistoty
Šéfové podniků se již téměř deset let potýkají
s makroekonomickými nejistotami. Jsou tak
zvyklí na nevyrovnaný globální ekonomický
růst, velké výkyvy na kapitálových trzích
a mnohdy nepředvídatelné dopady měnové
politiky. K těmto „stálicím“ mezi riziky ohrožu-

jícími hospodářský růst se v roce 2016 při-
dala politická nejistota na mezinárodní a čas-
to i domácí scéně.
Největší riziko růstu vidí 31 % českých firem
v ekonomické a politické nestabilitě Evropské
unie. Mezi další rizika se řadí například zpo-
malení globálního obchodu či výkyvy měnové-
ho kurzu, cen komodit a kapitálových trhů.
Téměř třetina dotazovaných společností vidí
největší problémy pro své hlavní podnikatel-
ské aktivity ve změně chování a očekávání zá-
kazníků (26 %) a v odvětvové regulaci (25 %).
Negativní vliv má i prolínání odvětví a rostoucí
konkurence z jiných sektorů (23 %).

Zahraniční transakce 
strategickou nutností
Barometr ukázal, že oslovené společnosti
jdou za investicemi do celého světa. I když se
geopolitická rizika prohlubují a regulace se
zpřísňuje, manažerské týmy mají dostatek
zkušeností a dat, které jim umožňují snížit ri-
zika a dotáhnout zahraniční fúze a akvizice
k úspěšnému závěru. Pro expanzi do nových
geografických oblastí jsou tyto transakce
strategickou nutností. Geopolitická rizika
mohou být překážkou při realizaci strategic-
kých cílů, nejsou ale pro firmy nepřekonatel-
nou bariérou. 
Čeští investoři mají podle aktuálního průzku-
mu zájem především o tuzemsko a okolní re-
gion. Nejatraktivnější jsou pro ně cíle v České
republice, následuje Německo, Čína a Spoje-
né státy.

Redakčně kráceno
Celý text na www.ey.com

inzerce

EY Česká republika

VÝHLED DO ROKU 2017

Foto Freeimages
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Projekt High-end Shoe (HeS), který je v sou-
časné době řešen v rámci evropského pro-
gramu Erasmus+ a jehož ukončení je pláno-
váno 30. září letošního roku, je zaměřen ze-
jména na ucelené rozšíření odborných zna-
lostí a dovedností a flexibilní školení v oblasti
návrhů a výroby obuvi. Školení v rámci pro-
jektu bude zaměřeno na širší spektrum cílo-
vých skupin – učitele odborných předmětů,
návrháře, modeláře, absolventy odborných
škol, začínající mladé podnikatele. 
Poslední zasedání, které proběhlo počátkem
listopadu 2016 u španělského partnera pro-
jektu Instituto Technologico del Calzado Cone-
xas (INESCOP), se věnovalo přípravám týden-
ního kurzu pro učitele odborných předmětů,
které bude realizované u portugalského part-
nera koncem března 2017. Za Českou repu-
bliku se stáže na základě dohody o spolupráci
s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací
účastní jeden učitel designu obuvi ze Střední
umělecko-průmyslové školy z Uherského Hra-
diště a jeden vyučující za Ateliér designu obuvi
při Fakultě multimediálních komunikací Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
Na začátek září 2017 je pak plánováno pilotní
ověření nového vzdělávacího profilu, kde se
vybraní vynikající studenti a začínající talento-
vaní návrháři zúčastní dvoutýdenního kurzu
v italské Padově na Politechnico Calzaturiero
S.C.A.R.L. Škola v Itálii je vybavena nejmoder-
nějšími obuvnickými technologiemi, jak pro
konstrukci a navrhování obuvi, tak i pro sa-
motnou výrobu. Samozřejmostí jsou nejnověj-
ší grafické modelářské a konstrukční progra-
my, 3D tiskárny a 3D scannery. Výuka bude
probíhat v anglickém jazyce. Za ČR se stáže

opět mohou účastnit dva vybraní studenti.
Konkrétně bude dvoutýdenní kurz obsahovat
tvorbu kopyt, biomechaniku chůze, modelář-
ství, design obuvi, tvorbu návrhů obuvi, zása-
dy pro výběr materiálů, vyřezávání a vyseká-
vání dílců, šití a spojování dílců různými tech-
nikami, sestavovaní obuvi, dokončovací ope-
race, kontrolu kvality a balení. Je počítáno již
s vyšší úrovní znalostí a dovedností účastníků
kurzu, které se zde prohloubí a zdokonalí při
využití nejmodernějších technologií. 
Nový vzdělávací profil technika pro výrobu lu-
xusní obuvi, který byl vypracovaný na základě
již existujících různých profilů v Evropě, v so-
bě zahrnuje tyto zásadní požadavky:
● Vysoká specializace a inovativnost, zamě-
ření se na určitý segment obuvi při respekto-
vání tradice (výroba luxusní obuvi v Evropské
unii – móda, design, kvalita, důraz kladený
na detail a především nadšení pro obuv, blíz-
kost k potřebám trhu práce, informovanost
o posledních novinkách v oboru – nové mate-
riály a technologie);
● Všestrannost a multifunkční dovednosti,
tj. ovládání všech dovedností souvisejících
s výrobou luxusní obuvi;
● Univerzálnost, kompetentnost v mnoha
směrech a především schopnost přecházet
lehce z jednoho pracovního úkolu na druhý;
● Pružnost, schopnost přizpůsobit se růz-
ným prostředím, schopnost modifikace,
schopnost aplikovat naučené dovednosti
a znalosti i v nových situacích;
● Spojení toho, co již v partnerských zemích
(Portugalsku, Španělsku, Itálii, Francii, Če-
ské republice) pro kvalifikaci v obuvnickém
průmyslu existuje; 

● Přenositelnost – možnost využití profilu na
národní a evropské úrovni;
● Orientace na mladé talentované designé-
ry, podnikatele a další mladé obuvnické
techniky; 
● Atraktivnost pro mladé lidi, kteří tak mo-
hou získat specializaci s vysokou mírou uplat-
nění na trhu práce.

Konsorcium řešitelů se shodlo, že tento nový
vzdělávací profil musí být vytvořen co nejblíže
potřebám evropského obuvnického průmyslu,
zejména malých a středních firem a na velmi
vysoké technické úrovni. Student/zaměstna-
nec musí mít rozsáhlé znalosti v oboru
a schopnost zaměřit se na to, jak to udělat“
a rovněž na to, proč „to udělat“. Musí rozu-
mět podstatě výroby obuvi a musí také vyka-
zovat nadšení pro výrobu obuvi. Mimo doved-
nosti ve výrobě obuvi by měl být schopen pra-
covat na vysokém stupni samostatnosti, od-
povědnosti, měl by být schopen přizpůsobit
se různým technikám, být si vědom detailů,
inovovat a mít přehled o nových materiálech
a technologiích.

PhDr. Vlasta Mayerová, 
Česká obuvnická a kožedělná asociace

Inovativní školení pro výrobu luxusní obuvi

PRÁCE NA PROJEKTU HeS
VRCHOLÍ

Zlín – Obuv a kožená galanterie zahrnují celou řadu kategorií výrobků, kte-
rými mohou být i odborně technické a profesionální výrobky nebo luxusní
výrobky. Tato kategorie s exkluzivním a jedinečným zbožím je mnohem více
než jen kategorií s vysoce kvalitními produkty, které splňují ty nejnáročněj-
ší a různorodé požadavky. Takové zboží může být i obchodní strategií fir-
my, která nabízí prostor pro výjimečnost, vysokou cenu a oslovení vybra-
né cílové skupiny.

Partneři projektu:
Portugalsko: CTCP – Centro Tecnologi-
co do Calcado de Portugal, João da
Madeira (CTPC)

Belgie: Confederation Europeenne de
Industrie de la Chaussure, Brusel
(CEC) 

Itálie: Politechnico Calzaturiero
S.C.A.R.L., Padova 

Francie: Lycee du Dauphine, Romans-
sur-Isère
Španělsko: Instituto Technologico del
Calzado Conexas, Elda (INESCOP)

Česká republika: Česká obuvnická
a kožedělná asociace, Zlín (ČOKA)

Fotografie z obuvnické dílny v Politechnico Calzaturiero v Itálii Ze zasedání ve Španělsku Foto: INESCOP
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Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
první čtvrtletí 2017 mírně optimistické nábo-
rové plány. 6 % zaměstnavatelů očekává ná-
růst počtu pracovních sil, 5 % předpovídá
snížení počtu pracovních sil a 85 % zaměst-
navatelů nepředpokládá žádné změny. Na zá-
kladě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu
práce pro Českou republiku pro první čtvrtle-
tí 2017 hodnotu +1 %. „Během posledního
roku se trh práce změnil, a to ve prospěch
uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost

v ČR je nejnižší v Evropě, poptávka po zaměst-
nancích výrazně převyšuje nabídku a ve vel-
kých městech a průmyslových oblastech je
kritický nedostatek vhodných pracovníků.
ManpowerGroup index trhu práce ukazuje, že
na začátku roku budou nabírat především vel-
ké průmyslové a logistické podniky. Mezi nej-
hůře obsaditelné pozice už nepatří pouze spe-
cializované technické profese, ale firmy ne-
mohou najít dostatek výrobních dělníků
a skladníků,“ řekla Jaroslava Rezlerová, gene-

rální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slo-
venská republika. 

Porovnání organizací podle velikosti
V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náboro-
vých aktivit ve všech čtyřech kategoriích pod-
niků podle velikosti. Velcí zaměstnavatelé hlásí
nejsilnější aktivní náborové prostředí s Čistým
indexem trhu +25 % (28 % bude nabírat, 3 %
budou propouštět). Malé podniky předpovídají
skromnější náborové plány s Indexem +6 %
a střední podniky +4 %. Zaměstnavatelé v mi-
kropodnicích hlásí Index +1 %. 

Porovnání dle odvětví 
Zaměstnavatelé v pěti z deseti odvětví před-
povídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování
počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové
prostředí předpovídají zaměstnavatelé v od-
větví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
s Čistým indexem trhu práce +11 %, dále
Doprava, skladování a komunikace s Inde-
xem +9 % a Zpracovatelský průmysl +8 %.
Zaměstnavatelé v pěti odvětvích očekávají
pokles počtu pracovních sil, nejvýrazněji Ze-
mědělství, myslivost, lesnictví a rybolov -9 %
a Těžba nerostných surovin s Indexem v hod-
notě -4 %.

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé z regionu Čechy očekávají
v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil,
Čistý index trhu práce vykazuje hodnotu +5 %.
Zaměstnavatelé v Praze hlásí mírné oslabení
náborových plánů s Indexem -2 % a Morava
zůstává stabilní. V porovnání s předchozím
čtvrtletím Index v Praze výrazně oslabil o 11
procentních bodů, a na Moravě o 8 procent-
ních bodů. Náborové plány v Čechách zůstá-
vají relativně nezměněny.

Globální pohled
Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí ukazují,
že uchazeči o práci mohou v prvním čtvrtletí
2017 očekávat různou úroveň náborových
aktivit. Očekává se, že zvyšování počtu pra-
covních sil bude pokračovat na většině světo-
vých pracovních trhů. Index je většinou rela-
tivně stabilní nebo se zlepšil oproti minulému
čtvrtletí i v meziročním srovnání a zaměstna-
vatelé ve 40 ze 43 zemí očekávají různou mí-
ru nárůstu počtu pracovních sil. Průzkum ne-
ukázal žádné výrazné známky nejistoty, spoje-
né s výsledky hlasování o Brexitu a s výsled-
kem voleb v USA, které by způsobily výraznou
nestabilitu na trhu práce. Naopak, zaměstna-
vatelé pozorně sledují podmínky na trhu a při-
způsobují počty zaměstnanců svým obchod-
ním potřebám.

Další výsledky průzkumu 
ManpowerGroup Index trhu práce budou

zveřejněny 14. března 2017.

Manpower Index trhu práce Q1 2017

ČTVRTINA FIREM CHCE
NABÍRAT ZAMĚSTNANCE
Praha – Společnost ManpowerGroup Čes ká republika koncem roku zveřejnila výsledky
průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2017. V rámci prů-
zkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí 2017 byla všem účastníkům
vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak oče-
káváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtle-
tí do konce března 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
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Brno – Textilní zkušební ústav, s.p., posky-
tuje své služby přes 25 let a naše historie
je přímo spojena s dlouhou tradicí textilní-
ho zkušebnictví v České republice. Cen-
trum dalšího vzdělávání TZÚ nabízí několik
základních typů školení a také možnost
„ušít školení firmě přímo na míru“.

Neopomíjíme také elektronické vzdělávání.
Již několikátým rokem funguje e-learningový
vzdělávací program e-LTex – Průvodce ob-
chodováním s textilem a oděvy. Nově jsou

k dispozici další moduly přístupů pro jednot-
livce a podniky a také možnosti využití této
aplikace pro podniky jak na internetu, tak i in-
tranetu.
Roční přístup do aplikace činí 2 000 Kč (bez
DPH).

NOVINKA: Roční přístup pro studenty:
200 Kč (bez DPH).

Pro bližší informace:
Ing. Petra Dufková, dufkova@tzu.cz
www.tzu.cz

SOTEX GINETEX CZ

a TZÚ

PŘIJĎTE 
ZA NÁMI 
NA STYL

Brno – Počátek roku je pro všechny
odborníky z textilní a oděvní branže
spojen s návštěvou Brna, kde je již ví-
ce než 25 let pořádán oborový veletrh
Styl. Také letos tomu tak bude. Na ve-
letrhu vás čeká zajímavá expozice, od-
borný program, ale také zajímavé in-
formace, které jsou nezbytné pro pod-
nikání v oboru.

Spolek pro označování textilu, oděvů a kože-
dělných výrobků – SOTEX GINETEX CZ, z.s.,
a Textilní zkušební ústav, s.p., již tradičně vy-
stavují společně, a to v sousedství Asociace
textilního, oděvního a kožedělného průmys-
lu. Pomyslně tak tvoří ostrůvek odborných
a oborových firem, které celému sektoru
poskytují odbornou a vzdělávací podporu. 
Máme pro vás připravenu řadu potřebných
informací o novinkách v oblasti norem, ale
také o symbolech a správné údržbě textil-
ních výrobků. Pokud řešíte nějaký odborný
problém s kvalitou či si nevíte rady s rekla-
mací, budou vám k dispozici odborníci
z obou organizací a poskytnou vám odbor-
né stanovisko. 
Přijďte tedy také vy navštívit Styl a zavítejte
do pavilonu P, ke stánku č. 06. Těšíme se
na vaši návštěvu ve dnech 18.–20. února
2017!

Team TZÚ a SOTEX

e-LTex

PRŮVODCE
OBCHODOVÁNÍM
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Praha – Mgr. Jiřího Česala, výkonného ře-
ditele Asociace textilního, oděvního a ko-
žedělného průmyslu (ATOK) České republi-
ky, jsme požádali o jeho názory na součas-
ný stav naší branže. Nepřekvapilo nás, že
převážnou část svého příspěvku věnoval
novému fenoménu českého průmyslu – ne-
dostatku (už nejen kvalifikovaných) pra-
covních sil. Dále pan Česal uvedl: 

Loňský rok byl obecně hodnocen jako vcelku
úspěšný a platilo to i pro textilní a oděvní prů-
mysl. Podle aktuálních dat za leden až listo-
pad vzrostly tržby oproti stejnému období
loňského roku u textiláků o 2,3 % a u oděvá-
řů o 4,7 %. Současně došlo i k růstu počtu
zaměstnanců v odvětví, a to přibližně o tisíc
osob. Negativním průvodním jevem ale bylo
snižování produktivity práce, a to v průměru
o 0,4 % oproti předchozímu roku. 

Pracovní trh je vyčerpán
Nicméně, celý loňský rok byl provázen stesky
firem, že jim chybí zaměstnanci a že tak ne-
mohou přijímat nové objednávky, což brzdí je-
jich další rozvoj. Firmy se dostaly do situace,
že v jednu chvíli musí řešit dva problémy. Jed-
nak získávat nové pracovníky za ty, kteří od-
cházejí do důchodu, jednak nabírat nové, aby
mohly uspokojit požadavky zákazníků. V přípa-
dě, že by jimi pracovní trh disponoval v dosta-
tečném množství, byla by situace vcelku
ideální. Uchazeči o práci by jí dokázali poměr-
ně rychle najít a všichni by byli spokojeni. Ov-
šem náš pracovní trh je v současnosti téměř
vyčerpán, a jak se říká, není již kde brát. 
K tomu ještě nejsme jediným odvětvím, kte-
ré pracovníky poptává. Nedostatek zaměst-
nanců je průřezový, přičemž z mnoha důvo-
dů jsou naše firmy v konkurenci s jinými v po-
zici slabšího a spíše jsou ohroženy ztrátou
zaměstnanců díky přetahování a přeplácení
ze strany firem z jiných odvětví. 

Určitou pomocí od státu bylo zavedení zvláštní-
ho režimu nabírání zaměstnanců z Ukrajiny.
Nicméně i tento zdroj se začíná zahlcovat,
přičemž hrozí, že vyřizování pracovních víz bu-
de díky přívalu žádostí trvat i pět měsíců.
V této situaci Ministerstvo zahraničních věcí
nabídlo zvětšení úřednické kapacity na konzu-
látu ve Lvově do takové míry, aby se počet při-
jatých uchazečů mohl zdvojnásobit. Tomuto

zvýšení kapacity ale rozhodně brání odbory,
které, jak se zdá, jsou schopné prosadit si
svou i přes nezpochybnitelné potřeby celého
hospodářství v období jeho růstu. V tuto chvíli
lze jen věřit, že se stát bude chovat racionál-
ně a kvůli nedostatečnému množství pracov-
ních sil růst ekonomiky nepřiškrtí. 

Úspěšný Heimtextil
V letošním roce, jak naznačuje ohlas čes -
kých textilních a oděvních firem z veletrhu
Heimtextil konaném v první polovině ledna le-
tošního roku ve Frankfurtu nad Mohanem,
by mohlo opět docházet k růstu zakázek,
a to i z toho důvodu, že roste poptávka po
evropském zboží. Bude ale také zřejmě do-
cházet k růstu poptávky v celém průmyslu,
tedy náš problém se zaměstnanci se bude

pravděpodobně ještě stupňovat a firmy se
s tím budou muset nějak vyrovnat.
Pokud stát bude z jakéhokoliv důvodu bránit
vpuštění dalších cizinců na náš pracovní trh,
určitě se zvýší tlak na růst mezd. V tom lze
zcela jednoznačně s odbory souhlasit. Ov-
šem ne všechny firmy tento tlak dokážou
ekonomicky zvládnout a pracovníky zřejmě
budou ztrácet. Také produktivita práce zřej-
mě neporoste tak výrazně, jak bychom si
přáli. Firmy, a to zvláště ty oděvní, se tak bu-
dou muset poohlédnout v zahraničí, kdo v ze-
mích s levnější pracovní silou by jim „ve
mzdě“ část jejich práce vykonal. Na druhou
stranu, s růstem mezd poroste i koupě-
schopnost domácího obyvatelstva a šance,
že lidé budou dávat zase přednost u nás vy-
robenému zboží, což může být příležitostí
zvláště pro oděvní firmy.
Situace, kdy dochází k růstu ekonomiky, je
akutní nedostatek zaměstnanců a potenciál-
ně je i šance, že se zvýší poptávka po oděv-
ním a textilním zboží na domácím trhu, je vý-
zvou i dovnitř samotných firem, zda se i tam
nenacházejí rezervy, jak zefektivnit práci. 

Průmysl 04
Bylo by možná užitečné využít této příležitosti
a zamyslet se a přehodnotit organizaci prá-
ce a více zapojit, pokud je to aspoň trochu
možné, moderní formy řízení, logistiky i sa-
motné výroby. V poslední době se pro tyto
procesy vžilo označení Průmysl 04. Obecná
neuspokojená poptávka po pracovní síle je
výzvou i pro ATOK, jak ostatně na posledním
správním výboru asociace poznamenal její
nový prezident Jiří Grund ml.: „Bude potřeb-
né iniciovat vývoj nových strojů, které by do-
kázaly pracovní sílu v nejexponovanějších tex-
tilních a oděvních profesích nahradit.“ Podní-
cení navázání na tradici úspěšného českého
textilního strojírenství by tak mohlo být ces-
tou, jak celkově zvýšit konkurenceschopnost
našeho odvětví. Foto: Archiv ATOK

Mgr. Jiří Česal, výkonný ředitel ATOK 

LZE ŘEŠIT NEDOSTATEK
PRACOVNÍKŮ?

Z provozu firmy H&D ProstějovZ provozu Silk & Progress Moravská Chrastová

Mgr. Jiří Česal
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Praha – Může zaměstnavatel zakázat za-
městnanci prozradit výši svého příjmu tře-
tím osobám, kolegům či dokonce blízkým?
Co když zaměstnanec takový zákaz poru-
ší? Hrozí mu výpověď či jiný trest nebo
sankce? Může naopak zaměstnavatel pro-
zrazovat veřejně, kolik svému zaměstnan-
ci platí? Není to chráněný osobní údaj?

Lidé jsou svobodní a můžou si říkat co, kdy
a jak chtějí. Jakékoliv omezení takové svobo-
dy musí mít právní základ. Každé omezení
(povinnost mlčenlivosti) se tak musí opírat
buď o zákon, nebo o dobrovolnou dvoustran-
nou smlouvu.

Je mlčenlivost o výši příjmu 
zakotvena v zákoně? 
Zákoník práce ani jiný právní předpis zaměst-
nanci výslovně neukládá mlčenlivost o výši
svého příjmu. Zákoník práce nicméně ukládá
zaměstnanci povinnost nejednat v rozporu
s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Lze to
vyložit jako zákaz šíření výše svého příjmu? 
Bez dalšího upřesnění by to bylo složité a těž-
ko odvoditelné, zejména pokud by mělo jít
o absolutní přísný zákaz mlčenlivosti. Danou
povinnost by zaměstnavatel však mohl roz-
vést v pracovním řádu tak, že by blíže vyme-
zil, co se s ohledem na jeho podnikání rozu-
mí jeho oprávněnými zájmy. 
Zaměstnavatel totiž může již existující povin-
nost jednostranně vnitřním předpisem upřes-
nit, ale nemůže takto založit povinnost úplně
novou, která nevyplývá ze zákona. Oprávně-
ným zájmem zaměstnavatele je nepochybně
ochrana obchodního tajemství, resp. know-

how zaměstnavatele. Tam by mohly spadat
i údaje o nákladech na zaměstnance. Za
oprávněný zájem zaměstnavatele však patrně
nelze považovat přísný zákaz sdělování mzdy
třetím osobám (například bance při sjednává-
ní úvěru). 
Zákon ani vnitřní předpis tedy údaj o mzdě
ochránit důsledně nedokážou. 

Může se zaměstnavatel 
se zaměstnancem na mlčenlivosti
dohodnout? 
Co když se však zaměstnavatel nespoléhá na
zákon rozvinutý vnitřním předpisem. Může
zakotvit zákaz sdělování výše mzdy přímo do
pracovní smlouvy nebo do zvláštní dvou-
stranné dohody? 
Uzavření takové dohody samozřejmě nic ne-
brání. Otázkou je však její vymahatelnost. Za-
městnavatel nesmí po zaměstnanci požado-
vat žádnou peněžní sankci (smluvní pokutu).
V úvahu tak připadá jen vymáhání škody ne-
bo výpověď a ukončení pracovního poměru. 
Někteří právníci jakoukoliv možnost sankce
za prozrazení výše mzdy odmítají. Bylo by to
podle nich v rozporu s oprávněnými zájmy
zaměstnance. Ten by si nemohl sjednat úvěr
ani sdělit soudu svůj příjem např. v řízení
o výživném. Domnívám se však, že dohoda
o určité mlčenlivosti možná je a je možné ji
i sankcionovat. Pokud totiž výše příjmu za-
městnance bude skutečně obchodním ta-
jemstvím či důležitou důvěrnou informací
a její zveřejnění nebo sdílení s nesprávnými
lidmi poškodí zaměstnavatele, může v kon-
krétním případě hrozit až výpověď.
Každý případ je však trochu jiný a znění do-
hody i intenzitu jejího porušení by musel pře-
zkoumat nezávislý soud. Je však těžko před-
stavitelné, že by soud sankcionoval zaměst-
nance, který prozradí příjem své manželce
nebo dětem. 

Může zaměstnavatel prozrazovat,
kolik svému zaměstnanci platí?
Není to chráněný osobní údaj? Podle někte-
rých odborníků je údaj o mzdě anebo o platu,
ve spojení s konkrétním zaměstnancem, kte-
rý je identifikován anebo identifikovatelný,
chráněným osobním údajem. Takový údaj by
podle nich neměl zaměstnavatel jen tak zve-

řejňovat. Měl by ho naopak chránit jako oko
v hlavě před potenciálním zneužitím. Takový
závěr je však diskutabilní. Zaměstnavatel je
také svobodný a žádný výslovný zákaz zveřej-
ňování či šíření údajů o mzdách svých za-
městnanců není nikde zakotven. V konkrét-
ním případě by však také musel rozhodnut
soud, který by posoudil okolnosti specifické
pro daný „únik“ informací.

Advokát radí

MUSÍ ZAMĚSTNANEC
MLČET O VÝŠI SVÉ MZDY?

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz,
jehož prostřednictvím dochází
k poskytování dostupných
a flexibilních právních služeb
zejména v oblasti pracovního práva,
poradenství pro živnostníky a drobné
podnikatele, práva nemovitostí,  ale
i dalších právních oblastí. Právní
služby poskytují prostřednictvím
tohoto webu pouze advokáti.
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Golden Voice of Afrika

SALIF KEITA A VEBA 

Broumov – V loňském roce zahájila společnost VEBA Broumov reklamní
kampaň na svých cílových trzích, zemích západní Afriky. Nyní dobývá Afriku
na afrických televizních kanálech reklamním spotem pod názvem VEBA
GRANDEUR, natočeným se slavným popovým zpěvákem Salifem Keitou ob-
lečeným do brokátu VEBA, unikátního žakárského výrobku z nejjemnějších
přízí z egyptských bavln.

Pokud vám jméno Salif Keita nic neříká, pak vězte, že je popovým zpěvákem
z Mali a jeden z nejpopulárnějších afrických umělců vůbec. V Africe si vysloužil
přezdívku Golden Voice of Afrika. V neposlední řadě je známý i tím, že je přímým
potomkem dynastie zakladatelů Říše Mali. Často vystupuje i v Evropě. Pokud
chcete uvedený klip shlédnout, klikněte na www.veba.cz/cs/novinky#VEBA-
GRANDEUR. Stojí to za to!

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V minulém vydání Světa textilu & obuvi jste přinesli zajímavý rozhovor s Marti-
nem Tlapou, náměstkem ministra zahraničích věcí ČR. Zastavil bych se u dvou
problémů, o kterých se v rozhovoru mj. mluvilo. Tím prvním je nedostatek pra-
covních sil na našem trhu a způsob, jak naše zastupitelské úřady ve Vietnamu
a na Ukrajině řeší udělování pracovních víz tamním pracovníkům. Přes všech-
na krásná slova pana náměstka je situace taková, že náš textilní průmysl
(a nejen ten) trpí zoufalým nedostatkem lidí. Byl jsem na nedávném veletrhu
Heimtextil v Německu, naše firma získala řadu nových zakázek. Ale kdo je bude
realizovat?
Druhým problémem je smlouva TTIP, tedy navrhovaná smlouva mezi EU a USA.
Pan náměstek bájí o tom, jak tato smlouva pomůže oběma stranám. Když ale
vidíme, jak snadno a hlavně rychle nový americký prezident D. Trump ruší
všechny dohody, vidíme, že z TTIP s největší pravděpodobností sejde. Nemaluj-
me si tedy vzdušné zámky.

Stanislav P., Brno

Seznam inzerentů v tomto čísle:
Olsen (titulní strana + str. 28), Veletrhy Brno (str. 2), ZEST (str. 4), veletrh
Texprocess (str. 5), Tamaris (str. 7), Butterfly (str. 9), WICO B.G.M. str. 11),
Naturana (str. 13), Marco Tozzi (str. 15), Lerros (str. 17), Žil Julie Vostalová
(str. 25), Lagen (str. 35), projekt HeS (str. 37), SOTEX GINETEX (str. 39),
ETKA (str. 41), veletrh I.L.M (str. 43).

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

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