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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

vstoupili jsme do dalšího roku. Pro odborný
časopis Svět textilu & obuvi je to již v pořadí
devátý rok existence. S hrdostí můžeme do-
dat, že existence vesměs dobré. Textilní,
oděvní i obuvnická výroba v České republice
i na Slovensku dosahuje pozoruhodných vý-
sledků, stejně jako textilní maloobchod. To-
mu se, přes veškeré řeči o zpomalování
tempa, stále daří: I v roce 2018 český textil-
ní maloobchod v meziročním porovnání stou-
pl o pěkných +4 %! Více se dočtete na stra-
ně 25 tohoto vydání. 
Naše branže se zanedlouho sejde v Brně na
již 53. mezinárodních veletrzích módy STYL
a KABO. O této tuzemské vrcholné události
se dočtete více mj. v článku na straně 22.
Kromě toho se v tomto vydání časopisu Svět
textilu & obuvi představuje řada firem, které
v Brně představí své kolekce. Svůj stánek

tam budeme mít i my, tradičně spolu s Aso-
ciací textilního, oděvního a kožedělného prů-
myslu a Textilním zkušebním ústavem v pavi-
lonu P, stánek číslo 32. Zajděte k nám
a sdělte nám své připomínky k našemu časo-
pisu. Budeme rádi.
V tomto vydání se tradičně dočtete, jaké
jsou trendy denního a nočního prádla (strany
8–12) a také plavek pro jaro a léto (strany
14–15), stejně tak i obuvi pro léto 2019
(strany 16–17). Koho zajímají trendy kožené
galanterie, ten se podívá na strany 18–19.
Věřím ale, že vás zaujmou i další stránky. Při-
pravili jsme je – jako vždy – se snahou přiblí-
žit vám zajímavé texty a obrázky z tuzemské-
ho i zahraničního dění v naší branži. Snad se
nám to podařilo. 
Příjemné čtení a na shledanou v Brně.

Michal Korol,
šéfredaktor
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TZÚ a SOTEX

PŘIJEĎTE NA STYL

Brno – B2B veletrh STYL v Brně se stal za svoji historii pojmem. Odborníci se na něm
dvakrát do roka setkávají s cílem získat přehled o módních trendech, barevnosti následu-
jící sezony a také dozvědět se potřebné technické informace pro svoji praxi. Právě to po-
slední můžete načerpat v poradenském centru. 

Již druhým rokem se daří na veletrhu Styl organi-
zovat poradenské centrum poprvé a s velkým zá-
jmem odborné veřejnosti. Na chodu se vždy podílí
Textilní zkušební ústav, SOTEX GINETEX CZ, a to
za podpory ATOKu. Oba víkendové dny vám budou

k dispozici odborníci ze SOTEXu a Textilního zkušebního ústavu, kteří vám pomohou zorientovat
se v předpisech vztahujících se k textilu. 
Naleznete nás na stánku č. 32 v pavilonu P, poradenské centrum bude v těsné blízkosti. Přijďte
tedy také Vy navštívit Styl a zavítejte do pavilonu P! 

Team TZÚ a SOTEX

Barva roku 2019

PANTONE
LIVING CORAL

Praha – Společnost PANTONE, která vy-
tvořila mezinárodně uznávané barevné sy-
stémy pro tisk, grafický a módní průmysl,
každoročně vybírá barvu pro nový rok. Více
než půl roku cestovali zaměstnanci společ-
nosti Pantone po celém světě a zkoumali
barevné trendy ve módě, designu, turistic-
kých destinacích, ve filmové branži a umě-
ní. Pro letošní rok byl zvolen tón Living Co-
ral označený kódem PANTONE 16-1546.

Tento zářivý a přesto jemný oranžovočervený
tón se zlatavým podtónem přitakává životu,
navozuje pocit pohodlí a zároveň vyzařuje jem-
nou energii a pozitivní postoj k životu v sou-
časném dynamickém prostředí. Ve svém
nádherném, ale obtížně dosažitelném pod-
mořském přírodním prostředí okouzluje
všechny smysly svými inspirujícími svěžími od-
stíny. Korálová však nebyla zvolena jako reak-
ce na současný stav korálových útesů, jak
sdělila šéfka Pantone Colour Institutu, Leatri-
ce Eisemanová. „Navzdory smutné realitě
stavu našich světových moří a oceánů chce-
me touto barvou oslavit krásu korálové červe-
né v jejím přirozeném, živém prostředí a upo-
zornit na ni, stejně jako na jiné projevy ve flóře
a fauně nebo na západ slunce.“
Korálům se přisuzuje schopnost ochrany. Os-
tatně už v antické době se nosily korálové
amulety, slibující ochranu před nemocemi.
V módě a módních doplňcích inspiruje tón Li-
ving Coral k radostně experimentálnímu
a hravému výrazu v pánských a dámských ko-
lekcích a to jak v módě ulice, tak na přehlídko-
vých molech. Korálová barva se již ostatně
objevila na přehlídkách světových návrhářů
pro jaro a léto. Herm s v této barvě předsta-
vil usňové kabelky, Versace, Marni, Stella
McCartney nebo Giambatista Valli zpracovali
v zářivé korálové šaty a krajky. S teplými odstí-
ny korálové lze experimentovat ve vzorech,
texturách a monochromatickém looku. Jako
odpovídající barevný akcent umožňuje tón Li-
ving Coral vytvářet působivé kontrasty napříč
celým barevným spektrem.

inzerce
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ÚCTA KE KOŘENŮM

Módní návrhářka Zelená v rámci večera pre-
zentovala kolekci, kterou připravila společně
se svojí dcerou Martinou Hrnčířovou. Jejich
modely vznikají propojením s fotografiemi za-
jímavých míst. Některé šaty vytvoří samotný
obraz, ale častěji skládají obrazy z více mo-
delů, jenž se nejdříve představí samostatně
a následně vytvoří ucelený obraz. Např. ob-
raz Mlynické doliny ve Vysokých Tatrách sklá-
dá dohromady pět modelek. Modely Marie
Zelené představuje zhruba deset modelek
a návrhářka také zapojuje malé děti, pravi-
delně předvádí její čtyřletá vnučka Eliška,
měla zde osm modelů a s ní předváděla i její
kamarádka Veronika, která má slovenské ko-
řeny. Zelená vidí v dětech naši budoucnost.
Inspirací návrhářce pro prezentovanou ko-

lekci byla krása slovenské a české přírody,
ale i města obou zemí a jejich památky, které
jsou odkazem našich předků.
V průběhu společenského večera vystoupil
český herec a bavič Petr Nárožný, vítězka
soutěže Hlas Československa 2012 – slo-
venská zpěvačka Ivanna Bagová, začínající
zpěvačka Tereza Hůsková a žáci Střední
školy oděvní a služeb Vizovice, kteří jsou
ocenění MŠMT ČR titulem Zlaté ručičky.
Vystoupení žáků bylo ukázkou krásného
propojení extravagantních modelů, speciál-
ních účesů a líčení. Marie Zelená je absol-
ventkou této školy a díky ní umí nejen coko-
liv navrhnout, ale hlavně ušít. SŠOS Vizovi-
ce slavila v loňském roce 100 let od svého
založení.

sf Ostrožská Nová Ves – Začátkem prosince 2018 se v Ostrožské Nové Vsi konal již de-
sátý Advetní česko-slovenský večer, který uspořádala módní návrhářka Marie Zelená, le-
tos k výročí oslav Společného století. Tyto večery jsou zde již tradicí a sjíždějí se na ně lidé
z celé České i Slovenské republiky.
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Obchodní experti společnosti A.T. Kearney
provedli průzkum oděvního maloobchodu
v Německu z hlediska online, nových poža-
davků zákazníků, všeobecné konjuktury
a vývoje spotřebitelských trendů. Výsledky
publikovali v 1. vydání nové série „Pulz ma-
loobchodu“, která stručně shrnuje součas-
ný stav a trendy jednotlivých obchodních
segmentů. Přetrvávající dobrá ekonomická
situace v Německu znamená pro obchod
růst soukromých příjmů s konstantní mírou
úspor a ročním růstem tržeb o 3,2 %. Pro-
duktivita prodejní plochy roste o 2,9 % roč-
ně, stejně jako vlastní kapitál o 4,5 % roč-
ně. Počet ročních insolvencí klesl o 8,2 %.
Z tohoto vývoje však neprofitují všechny
segmenty na trhu. Od 90. let vydávají spo-
třebitelé stále méně svých příjmů na potra-
viny a oblečení, ale naopak na zdraví, sport
a volnočasové aktivity. Například podíl odě-
vů a obuvi na ročních spotřebitelských vý-
dajích se snížil z 5,8 % v roce 1994 na
4,8 % v roce 2018. Navíc se oděvní ob-
chod (bez internetového prodeje) od roku
2012 snižuje každým rokem o 0,4 %. 
A. T. Kearney připisuje tuto krizi dvěma fak-
torům. Za prvé, mnozí maloobchodníci
s oblečením propásli včasný vstup do inter-
netového obchodu. 10 % tržeb z obchodu
se nyní generuje online a internetové malo-
obchody jako je Amazon, Zalando nebo
Asos si masívně rozšiřují svůj podíl na trhu.
Zadruhé, preference zákazníků se posunu-
ly: loajalita ke značkám klesla, zákazníci už
tolik nekladou důraz na vlastnictví a víc se
zajímají o aktivity a zkušenosti, z čehož pro-
fituje zejména sportovní zboží s 8,8% roč-
ním růstem. Fahd Hajji, spoluautor studie,
vysvětluje: „Důležité podíly na tržbách se

přesunuly na internet, kde nejvíc obchodů
uzavírají čistí online maloobchodníci.“ Od
roku 2003 do současnosti vzrostly tržby
čistému online maloobchodu o 17 %, za-
tímco oděvnímu maloobchodu na internetu
jen o 12 %.”
Autoři zvláště upozorňují na to, že pod tla-
kem se ocitá segment středních cen. „Po-
larizace mezi segmenty nízkých a vysokých
cen se bude nadále zostřovat. Růst zažívá-
me u nízkých cen a tzv. fast fashion, stejně
jako v segmentu luxusních značek. Ve
středním cenovém segmentu rostou jen
náklady, ale ne tržby,” komentuje Wars-
chun a poukazuje na dlouhý seznam vý-
znamných německých módních obchodů,
jako jsou Bench, Roeckl, René Lezard
a Gardeur, které plní novinové titulky svými
finančními problémy. „Do budoucna budou
muset oděvní maloobchody počítat s další-
mi insolvencemi,” upozorňuje spoluautor
Nils Kuhlwein, partner a expert na restruk-
turalizaci ve společnosti A.T. Kearney.
„Mnohé z nich jsou finančně velmi křehce
nastaveny. Rostoucí úrokové sazby nebo
příliš teplé a suché léto často postačí k to-
mu, aby vmanévrovaly oděvní firmy do situ-
ace finanční nouze. Vánoční prodeje jsou
jen krátkodobou úlevou, kdy jen na chvíli za-
stíní hlubokou krizi.”
Společnost A.T. založená v roce 1926
v Chicagu je jednou z nejvýznamnějších
světových poradenských firem, která po-
skytuje poradenství globálním společnos-
tem, stejně jako předním světovým firmám
a veřejným institucím. Zaměřuje se na
růst a digitalizaci, inovace a udržitelnost,
jakož i optimalizaci komplexních a dodava-
telských řetězců.

A.T. Kearney

NĚMECKÝ ODĚVNÍ MALOOBCHOD
JE V KRIZI

ots Düsseldorf – Konkurence na internetu a měnící se požadavky zákazníků se staly pro
módní firmy ohrožující výzvou. „Zatímco maloobchodní sektor v Německu celkově roste
a profituje z dobré ekonomické situace v zemi, v oděvní branži dochází k řadě insolvencí
a restrukturalizací,“ říká Mirko Warschun, obchodní expert a partner ve společnosti
A.T. Kearney, zajišťující poradenské služby pro firmy. „Módní maloobchodníci, kteří
vstoupili do internetového obchodu s nedostačující intenzitou, neřešili měnící se poža-
davky nové generace a rostoucí konkurenci, se potýkají s obrovskými problémy.“

Bugatti 

EXPANDUJE
DO RUSKA 

Praha – Německá módní značka Bugatti
rozšiřuje své obchody do Ruska a přile-
hlých států SNS. V září otevřela první 
obchod v moskevském nákupním centru
Erevan Plaza. Značka patřící do holdingu
Bugatti se v Moskvě prezentuje obcho-
dem o prodejní ploše 100 m2, navrženém
v originálním designu. 

Kromě plněsortimentní pánské módy nabízí
také dámské bundy a pláště, doplňky a obuv.
Během podzimu se budou otevírat další nové
obchody v Simferopoli (Krym), Baku (Ázerbáj -
džán) a v Žitomiru (Ukrajina). Pro společnost
Bugatti patří již nyní Rusko a země SNS mezi
pět největších nejúspěšnějších exportních 
trhů s dynamickým rozvojem. Bugatti věnuje
zvláštní pozornost péči o dlouhodobé obchod-
ní vztahy se stávajícími klienty i získávání no-
vých zákazníků. Lokální přítomnost a distribuč-
ní platformy, jako je veletrh CPM v Moskvě,
ale i mezinárodní showroom Bugatti v Düssel-
dorfu, tvoří základ obchodní činnosti. Na pod-
zim roku 2018 udělala společnost další krok
a expanduje s monolabelovými obchody, které
bude provozovat ve spolupráci s místními spe-
cializovanými obchodními partnery. „Tam, kde

máme rozhodující vliv na sortiment, umístění,
prezentaci a personál, působíme velmi úspěš-
ně a přímo profitujeme z vysokého ocenění
značky u koncových spotřebitelů. To zname-
ná, že se značka Bugatti stále víc zviditelňuje
a tím přispívá ke své výkonnosti,“ dodává s po-
těšením Stephan Horst, manažer marketingu
Bugatti. Společnost plánuje otevírání dalších
obchodů v regionu SNS během roku 2019,
v současné době provozuje přes 29 obchodů
a 550 shop-in-shopů po celém světě.
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ots Düsseldorf – Většina žen má společ-
nou zálibu v kabelkách. 96 % vlastní ales-
poň jednu kabelku, každá druhá má až pět
kabelek a každá pátá dokonce až deset
kabelek. Vyplývá to ze studie o nákupních
trendech kabelek, provedené internetovou
obchodní společností QVC a online portá-
lem pro statistiku Statista. 

Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo přes
1 000 respondentek po celém Německu, se
ženy často rozhodují pro nákup kabelky spon-
tánně, ať už během procházky po městě
v kamenném obchodě nebo při hledání v on-
line shopu. Zatímco takto nakupuje 56 %
žen, jen 19 % si nákup naplánuje předem.
Z tohoto pohledu už není rozhodující fyzický
zážitek v kamenném obchodu, kde je možné
si zboží prohlížet a dotýkat se ho. Digitální
nakupování je na vzestupu, v e-shopech na-
kupuje kolem 43 % respondentek. Nejoblíbe-
nější jsou vícesortimentní e-shopy jako je
QVC – v něm podle průzkumu nakupuje ka-
belky cca 69 % žen. 
Kolik jsou ochotné respondentky za kabelku
utratit? Pro 47 % je přijatelnou hranicí 50
EUR, 11 % považuje za přiměřenou cenu
100 EUR a víc. Jaké barvy jdou na odbyt?
Kabelky v pestrých barvách si většina žen
nekoupí. Pokud jde o barvy a materiály, dá-
vají přednost spíš decentním a klasickým.
Pro 70 % respondentek je oblíbenou bar-
vou černá, na druhém místě hnědá (28 %)
a na třetím místě šedá (22 %). Nejoblíbe-
nějším materiálem jsou usně, každá druhá
respondentka dává přednost přírodní usni.

39 % žen upřednostňuje syntetické usně.
Pro 18 % ekologicky smýšlejících žen nepři-
cházejí kabelky z přírodních usní vůbec
v úvahu. 
Jak často se kabelky mění? Ačkoli každá
druhá žena zůstává věrná jednomu modelu

a nosí jej častěji než kterýkoli jiný, většina si
ráda šatník obměňuje. 46 % žen, které
vlastní alespoň dvě kabelky, si je alespoň
jednou týdně vymění. 14 % respondentek si
kabelky mění denně, vybírají si je podle příle-
žitosti (49 %), velikosti (46 %) a objemu
(49 %). 
Co se v kabelkách většinou skrývá? Mezi nej-
významnější tři položky patří klíče (93 %), pe-
něženka (92 %) a smartphone (84 %).
81 % dotázaných žen sebou v kabelce vždy
nosí kapesníky a 60 % má sebou něco k za-
kousnutí, žvýkačku nebo bonbony. Každá
druhá sebou nosí zápisník a tužku. Obsah
ukazuje, že ženy jsou připraveny na rozmani-
té situace a není divu, že trend směřuje
k velkým formátům kabelek. 
Raději XL než XS formát? Důležité je, aby se
do kabelky hodně vešlo. K nejoblíbenějším
patří velké formáty, jako jsou shoppery, tote
bags a bowlingové tašky, které nejenže se
nejvíc nosí (31 %), ale ženy je také považují
za nejpraktičtější (28 %) a nejmodernější
(26 %). O nových trendech se ženy ve věko-
vé kategorii 18 – 24 let nejraději informují
na sociálních sítích. „Výsledky studie potvrzu-
jí, že digitální nakupování bude pro maloob-
chodníky stále důležitější. Společnost QVC už
prosazuje multichannelovou strategii a inte-
raktivní komunikaci. Zároveň nabízíme spo-
třebitelům emoční zkušenosti podle našeho
hesla: Find what you love. Love what you
find. (Najděte, co máte rádi. Mějte rádi, co
najdete)," říká Gina Deebleová, viceprezi-
dentka merchandisingu pro společnost QVC
Germany.

inzerce

Studie k nákupu kabelek

KAŽDÁ DRUHÁ ŽENA SI KOUPÍ KABELKU SPONTÁNNĚ

Praha – Polský obuvnický řetězec CCC opět
uzavřel rok 2018 s výrazným nárůstem tr-
žeb, které vzrostly na 1,1 mld. EUR. Podle
informací managementu CCC činily konsoli-
dované tržby za prosinec 2018 572,3 mil.
PLN a byly o 22 % vyšší než ve stejném ob-
dobí loňského roku. Tržby za celý rok 2018
dosáhly 4 936,6 mil. PLN, oproti roku
2017 stouply o 18 %. Jeden polský zlotý
(PLN) je přibližně 6 korun. 

Tržby z maloobchodního prodeje za prosinec
2018 dosáhly výše 463,1 mil. PLN (včetně
5,2 mil. PLN z internetového obchodu eobu-
wie.pl a 46,7 mil. PLN společnosti Karl Vögele

AG), čímž se meziročně zvýšily o 20 %. Za celý
rok 2018 vzrostly tržby v porovnání s rokem
2017 o 14 % na 3 861,4 mil. PLN (včetně
29,3 mil. PLN z e-shopu eobuwie.pl a 295,9
mil. společnosti Karl Vögele AG). Příjmy z e-
commerce dosáhly v prosinci 2018 102,9
mil. PLN (včetně 1 mil. společnosti Karl Vöge-
le AG a 1,3 mil. PLN internetového obchodu
DeeZee), o 65 % víc než v prosinci 2017. Za
celý rok 2108 dosáhly tržby z internetového
prodeje 970,4 mil. PLN (včetně 13,8 mil.
PLN společnosti Karl Vögele a 4,5 mil. PLN in-
ternetového obchodu DeeZee), o 60 % víc
v porovnání s rokem 2017. Společnost CCC je
v současné době zastoupena ve 22 zemích.

CCC 

ZVÝŠENÍ TRŽEB O 18 %

Ilustrační foto Deichmann



Zprávy Svět textilu & obuvi

leden – únor 2019

inzerce

sf Brno – V brněnském kulturním centru
Semilasso uspořádala na začátku ledna
módní návrhářka Gábina Páralová výroční
přehlídku k oslavě své dvacetileté tvorby.
Hosté slavnostního večera mohli zhlédnout
modely uskupené do tří bloků. V prvním
představila 35 modelů, ve druhém prezen-
tovala 25 modelů a následně 12 společen-
ských šatů. 

Tvorba Gábiny Páralové je typická svými prvky,
jako například asymetrii, potisky, ale i velkými
límci, průstřihy, průsvity, a také štepováním
a kontrastním použitím materiálů. Návrhářka
tvrdí, že jí příroda nabízí mnoho inspirace
a podporuje její fantazii, a to svoji přirozeností
a organickými tvary. Inspirují ji ale i místa mé-
ně idylická a esoterická, jako například chvíle,
kdy čeká na, většinou ucpané, dálnici D1
a má možnost rozhlížet se kolem sebe. 
Co se týče výroční přehlídky, sbírala Gábina
inspiraci napříč časovým spektrem, kde zí-
skala také mnoho zkušeností, ale i přítomným
okamžikem. Tím, co se děje jí, a také kolem ní
tady a teď. Přehlídku moderovala Eva Decas-
telo společně s Radimem Korábem. Mezi
modelkami, které předváděly tvorbu Páralo-
vé, byly Tereza Budková, Lucie Kovandová
a Alena Prešnajderová, finalistka České miss
a Supermiss internet.

Gábina Páralová 

20 LET 
NA MÓDNÍ
SCÉNĚ

Tohle chce změnit společnost Avalution, Ka-
iserlautern a ve spolupráci s Německým in-
stitutem pro výzkum textilií a vláken, Denken-
dorf a společností Assyst, Aschheim umož-
nit vyzkoušení oděvů virtuálně. Německá
spolková environmentální nadace (DBU) pod-
poruje projekt věcně a finančně téměř
445 000 EUR. „Nákup oblečení online je
běžnou záležitostí v každodenním životě
mnoha lidí. Pokud bude projekt úspěšný, sta-
ne se příkladem, jak lze prostřednictvím digi-
tálních řešení dosáhnout ekologických a eko-
nomických cílů. Čím více se zamezí vracení
zboží, tím více se odlehčí životnímu prostře-
dí,“ říká Alexander Bonde, generální tajem-
ník DBU.
„Každý pátý kus oblečení zakoupený v Ně-
mecku v roce 2015 si zákazníci objednali
přes e-shop. A tento trend stoupá. Z toho
25 až 50 % zboží zákazníci po vyzkoušení do-
ma vracejí,“ komentuje Michael Stöhr, ob-
chodní ředitel firmy Avalution. „Často si ob-
jednávají stejné oděvy v různých velikostech
a ty, které jim nesedí, posílají zpátky. To vyža-
duje energii na dopravu a suroviny, protože
vrácené zboží musí být vyčištěno a znovu za-
baleno. V některých případech musí být zbo-
ží rovnou zlikvidováno, protože jeho renova-
ce by byla příliš drahá.“. Firma Avalution

chce počet vráceného zboží snížit tak, aby si
zákazníci mohli vyzkoušet oblečení online.
Tím by se zamezilo objednávkám s větším
rozsahem velikostí. Zákazník by obdržel digi-
tální kopii svého těla – trojrozměrný zrcadlo-
vý obraz, který se v digitálním světě označuje
jako avatar. Na něm by si mohl oděv vyzkou-
šet, zjistit, která velikost je správná nebo zda
se zvolené oblečení hodí na jeho postavu. 
„Máme k dispozici největší světovou databázi
skenů lidského těla. Na základě těchto údajů
můžeme vytvořit avatara, kterého lze přizpů-
sobit individuálně na míru zákazníka,“ vysvět-
luje Stohr. Pokud projekt proběhne úspěšně,
mohla by se možnost digitálního zkoušení ob-
lečení zavést během několika let do mnoha in-
ternetových obchodů, čímž by se významně
snížilo vracení zboží, dodává Michael Schwa-
ke, mluvčí DBU. Navíc se v rámci projektu vy-
víjí aplikace, které zákazníkům ztransparentní
různá nákupní rozhodnutí a jejich dopad na ži-
votní prostředí. „Na první pohled tak uvidí, že
objednávkou více velikostí, z kterých si pak vy-
berou tu správnou, zatíží životní prostředí
podstatně víc, než kdyby se hned rozhodli pro
správnou velikost. Díky tomu může nakupující
zahrnout do vlastního rozhodování ekologické
aspekty v dlouhodobém horizontu,“ shrnuje
Schwake.

Avalution

VIRTUÁLNÍ ZKOUŠKA ODĚVŮ

Kaiserlautern – Nejen na Vánoce si spotřebitelé stále častěji objednávají v e-shopech růz-
né druhy oblečení a textilu. V Německu nakupuje cca 20 % spotřebitelů oblečení přes in-
ternet. Mnoho z objednaných oděvů jim doma při zkoušení nesedí, a tak je posílají zpátky.
To přispívá ke zbytečným nákladům na suroviny a k emisím skleníkových plynů.

Foto: Avalution © Assyst GmbH

Gábina Páralová
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Denní a noční prádlo pro jaro a léto 2019

KRAJKY, VÝŠIVKY
A EFEKTY TRANSPARENCE

DÁMSKÉ PRÁDLO

js Praha – Kolekce prádla a domácího oblečení se hodně inspirují pří-
rodou, mořem, květinami a vyznačují se příjemnými lehkými a prodyš-

nými materiály, které zaručují pohodlí. Stále se prosazují sportovní vlivy
athleisure. Díky výrazné a svěží barevnosti vyzařuje prádlo optimistickou

letní náladu. Vedle stále aktuálních florálních dezénů se prosazují úzké
a široké proužky v nových barevných kombinacích. Hranice mezi
prádlem a domácím oblečením se stále víc stírají, mnoho modelů lze

nosit i na pláž, pro volnočasové aktivity nebo jako vrchní oblečení na
běžné nošení. Důležité jsou svěží neotřelé kombinace a moderně inter-
pretované klasické prádlo.

Dámské kolekce se před-
stavují jak ve velmi feminin-

ním svůdném stylu, tak v čis-
tém až puristickém vzhledu.

V barevnosti se objevují nové, vý-
razné až svítivé barvy, které přit-
ahují pozornost. Stále módní jsou
tóny pokožky (nude), velmi elegant-
ně působí pastelové odstíny s mléč-
ným nádechem, které lichotí pleti.
Mezi trendové barvy patří modré, rů-
žové, oranžové, korálové, červené
tóny včetně tmavé burgundské. Co
se týká materiálů, převažují jemné
a transparentní kvality jako jsou kraj-
ky, síťoviny a tyl, které působí velmi
rafinovaně v kombinaci s neprůhled-
nými materiály. Vše umocňují deko-
rativní prvky jako výšivky, perličky,
třásně a různé 3D efekty. Spolu
s florálními, ornamentálními, ta-
petovými a dírkovými vzory vytvá-
řejí z prádla malá umělecká díla. 

Denní prádlo
V trendu jsou stále krajkové
soupravy prádla jak v moder-
ních, tak nostalgicky rafinova-
ných interpretacích. Objevuje
se i reminiscence na 70. lé-
ta s typickými částečně pod-
loženými košíčky a kalhotka-
mi s vyšším pasem. Zají-
mavé jsou efekty vrstvení
s tylovými vsadkami a lu-
xusními guipýrskými výšiv-
kami. U podprsenek pře-
važuje přirozená silueta
a nevyztužené tvary. Po-
zornost poutají zajíma-
vě řešené zadní díly
s různými výkroji nebo
rafinovaně překřížený-
mi ramínky. V letních
kolekcích se často
objevují modely typu

bandó a tzv. bralettes,
trojúhelníkové nevyztu-

žené tvary s podpůrným páskem pod košíčky,
které jsou svůdné a zároveň velmi pohodlné.
Dalším trendem jsou podprsenky high apex,
které jsou také inspirované původními trojúhel-
níkovými tvary, mají však hlubší krajkový výstřih
a širší krajková ramínka, protažená až do výše
ramen. I u krajkových podprsenek se objevují
sportovní vlivy ve formě sportovního elastické-
ho pásku jako opory pod košíčky. Naopak u pro-
stých podprsenek a kalhotek zjemňují decent-
ně umístěné krajky na ramínkách, po stranách
nebo na zádech jejich puristický vzhled. Vracejí
se také body. Mohou být zcela prostá, z krás-
ných materiálů, nebo zdobená krajkou kolem
výstřihu nebo transparentními vsadkami. Stále
se prosazuje bondage look s různými efekty
překřížených ramínek, pásků a šněrování, jak
na podprsenkách, tak i kalhotkách. K nostal-
gickému looku přispívají pastelové tóny a tyly
s květinovými výšivkami nebo filigránskými poti-
sky jako jsou hvězdičky či puntíky. 

Noční prádlo 
a domácí oblečení 
Pro léto je oblíbené ležérní noční prádlo z měk-
kých a vzdušných materiálů. Noční košile zdobí
atraktivní krajky kolem výstřihu nebo výšivky
a mohou mít dekorativně řešené zádové díly
s výšivkou a tylem. Prosté modely oživují florál-
ní a ornamentální dezény nebo tisky s motivy
exotického ovoce. V trendu jsou výrazné pyža-
mové a markýzové proužky na tkaninách i úple-
tech. Jako noční i domácí oblečení se mohou
nosit předimenzované topy a ležérní trička s ši-
rokými kalhotami. V retro stylu 80. let se před-
stavují moderně interpretované šortky s vyso-
kým pasem. Šortky a joggingové kalhoty do-
plňují topy s širokými ramínky a trička s výstřihy
a la Carmen. Košile a košilové šaty přebírají
prvky z konfekce jako jsou přepadávající nára-
menice, skryté zapínání, zaoblené kraje apod.
Vše podtrhují splývavé materiály a lesk. Vzduš-
né tuniky, splývavé košile, overaly s regulovatel-
nými špagetovými ramínky, žerzejové maxišaty
v uni nebo vzorované proužky lze nosit jako
vrchní oblečení ven, třeba na pláž. Kolekci do-
plňují tréninkové soupravy, mikiny s kapucí
a sportovní bluzony inspirované baseballem.Empreinte
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Marie Jo

BRIGHT
COLOURS

Námět určují šťavnaté ovocné
barvy, jako je citronová žlutá,
mandarinková oranžová a hlavně
celá škála svítivých červených
odstínů až po fialovou. Zářivost
barev umocňují splývavé
a hedvábně lesklé materiály 
ze směsí s viskózou.

Andres Sarda Freya

Empreinte

9

SPRING
BLOSSOM

Florální námět, který se inspiruje
jarními květinami a rozkvetlou

loukou, patří ke stěžejním.
Interpretuje se jemnými

květinovými potisky na
neprůhledných materiálech

v kombinaci s krajkami 
nebo transparentním tylem

s florálními výšivkami.

Nina von C.

Fantasie

Marie Jo

Mey

PrimaDonnaLascana

Hanro



Svět textilu & obuvi Zahraniční trendy

leden – únor 2019

Marie Jo Wacoal

Nina von C.

SUMMER
PASTELS

Ve svěžím stylu se představují
jemné pastely s mléčným
nádechem jako je mátová,
pistáciová, broskvová,
mandarinková, růžová, světlá
modrá a levandulová. Zhodnotí
jak prostší, tak dekorativnější
modely s filigránskými výšivkami.

10

URBAN CASUAL

Městský a puristicky laděný moderní
námět v neutrální barevnosti bílé,

šedé a hnědé. Jako kontrast
k něžnému florálnímu námětu se
objevují sportovní prvky, drobné

grafické motivy a výrazné
velkoraportní pyžamové

proužky.

Calida

Foto: archiv firem

Marie Jo Wacoal Mey

Hanro

Fantasie

Freya

Lascana
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Bruno Banani

COOL 
BREEZE

Inspirace barvou oblohy, mořem
a rostlinami, čisté modré a zele-
né tóny navozují pocit pohody a vi-
tality. Přirozený a svěží look podtr-
hují grafické a florální dezény, kte-
ré nabízejí různé možnosti kombi-
nací s jednobarevnými tričky.

Calida Mey

PÁNSKÉ
PRÁDLO
Letní kolekce pánského prádla se inspirují
čtyřmi základními živly – ohněm, vodou, vzdu-
chem a zemí, které se projevují v barevnosti
i tvarování. Živel země v pálených červených
tónech je přirozený, puristický a čistý.
Vzduch v nebeské modré je lehký, inovativní
a moderní. Oheň v pískových a béžových tó-
nech horké pouště vyzařuje sebevědomí
a zálibu v detailu. Pro živel vody jsou chara-
kteristické splývavé, měkké a ušlechtilé ma-
teriály a odstíny modré a tyrkysové. Všechny
živly spojují lehké tkaniny a úplety, rafinované
střihy, minimalistické a grafické potisky. Vel-
ký důraz se klade na pohodlí a kvalitu mate-
riálů. Kolekce jsou multifunkční a různě kom-
binovatelné. 

Denní prádlo
V materiálech hrají velkou roli přírodní mate-
riály a směsi s mikrovlákny nebo bambusový-
mi vlákny. Zastoupeny jsou jak širší, tak těs-
nější boxerky, které mohou být jednobarevné
nebo vzorované káry, proužky, figurativními
motivy, drobnými celoplošnými vzory, mini-

malistickými nebo grafickými tisky. Boxerky
s propínacím průhmatem a střihem zdůraz-
ňujícím tvar pozadí doplňují trička z hadicové-
ho bavlněného úpletu s žebrovými efekty. 

Noční prádlo a domácí oblečení 
Kolekce domácího oblečení doplňují modely,
které se inspirují konfekcí a rozšiřují nabídku
triček o pólokošile. Výrazné tisky se objevují
na kalhotách a šortkách, které jsou určeny

jak pro denní nošení, tak spaní. Digitální fo-
totisky evokují touhu po svobodě a cestování
do vzdálených míst. Exotický námět se vyzna-
čuje explozí jásavých barev, tištěnými motivy
exotických květin, ovoce, bujné vegetace
a stylizovaných papoušků. Proužky v červe-
ných a modrých tónech různých šířek, tiště-
né motivy plachetnic a ryb evokují prázdniny
u moře. Vše působí svěžím a optimistickým
dojmem.

12

Zimmerli

Hanro

NATURAL
SERENITY

Sluncem spálené červené,
oranžové, žluté a okrové tóny
písku se vzájemně kombinují

a podtrhují městský a ležérní
letní vzhled. Zklidňují je neut-
rální a šedé odstíny, decent-

ní kára a ornamentální ne-
bo minimalistické potisky.

Foto: archiv firem

Hanro
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Plavky léto 2019

STRUKTURNÍ MATERIÁLY
A RETRO VLIVY

Maryan Melhorn Fantasie

Andres Sarda

ESCAPOLOGY

Grafické tisky, abstraktní umění
jako brána k nevědomí, tajemné
přechody ke grafickým znakům
a symbolům, nové kompozice
díky náhodným směsicím.
Strukturní vzorované materiály,
grafické sportovní motivy, tren-
dové motivy řetězů, klikaté a ží-
hané vzory, nápadné kaleido-
skopické motivy, svítivé barvy,
futuristický nádech.

js Praha – V letních kolekcích plavek se objevují dva velké trendy: strukturní povrch, připomínající žebrování nebo plisování, který vynikne
na prostých modelech a elegantní jednobarevné modely z vysoce kvalitních materiálů. Důležité jsou materiály odolné vůči chloru, rych-
leschnoucí, lehké, často z recyklovaného plastu. Díky novým digitálním technologiím tisku se ve vzorování uplatní realistické fototisky, 
etno, florální, džunglové a tropické motivy v intenzivních barvách, které ještě víc vyniknou na bílé půdě. Oblíbené kombinace černé/bílé 
se představuje v nových moderních grafických interpretacích.

14

Charmline

Vedle klasických modelů se v nových kolek-
cích objevují nové tvary bikin bandó a bra-
lette v různých provedeních a stylech. Ban-
dó mohou být vybaveny měkkými výztuha-
mi, předtvarovanými košíčky a odnímatel-
nými ramínky. Moderní look podtrhují
lesklé materiály. K pohodlí přispívají bikiny
s 3D předtvarovanými košíčky. Pozornost
se soustřeďuje na neobvyklá řešení zádo-

vých dílů a kreativ-
ní hru s různě

proplétanými ra-
mínky a pásečky,

vějířové boční
průstřihy

a síťovinové vsadky. Femininní modely jsou
zdobené rýšky a volánky kolem výstřihu ne-
bo nohaviček. Svůdné modely plavek se vy-
značují hlubokými výstřihy a vysokými výkro-
ji nohaviček ve stylu 90. let, které neza-
přou inspiraci Pobřežní hlídkou. Jako proti-
klad se objevují kalhotky s výškou do pasu
v módním retro stylu. Ve vzorování se
uplatní puntíky všech velikostí a drobná ká-
ra vichy v retro stylu, rozmanité proužky ve
svěžích interpretacích, které se mohou
kombinovat s florálními dezény. Vedle stále
aktuálních květinových vzorů, palmových
listů a dalších tropických motivů se před-
stavují nové grafické a klikaté vzory, origi-

nální kaleidoskopické vzory a nádherné et-
no dezény inspirovanými mallorským tkal-
covským uměním. Rafinovaně umístěné
potisky nebo výrazná květinová aranžmá
v diagonálním uspořádání na jednodílných
plavkách podtrhují ženské křivky a zeštíhlují
postavu. Celkový dojem umocňují neobyčej-
né průběhy a kombinace barev či fascinují-
cí barevně žíhané efekty. Kombinovatelné
série plavek umožňují individuální výběr
a sestavení modelů podle typu postavy. Ko-
lekce plavek doplňují parea, síťovinová trič-
ka, tuniky, plážové sukně, kalhoty, šaty
a kaftany.
Na veletrhu Interfiliere v Paříži se předsta-
vily čtyři velké náměty, které budou určovat
módní kolekce plavek: Escapology, Botani-
cal Bliss, Nomadic Attitude a Cut Outs.

DÁMSKÉ PLAVKY

BOTANICAL
BLISS

Pocta bohatství a pů-
vabu přírody. Botanic-

ké tisky, nápadné až
svítivé barvy, pestré ti-
sky, tropické motivy ve
směsici se sportovní-
mi proužky, diagonál-
ně umístěné listy pa-
lem, celoplošné i soli-
térní motivy květin.
Námět spojuje vysoce

saturované fototisky kvě-
tin, ovoce a listů, ráj pop barev.

Lidea
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Lascana

CUT OUTS

Velmi rafinované, inovativní a ne-
obvyklé průstřihy, od romantické-

ho stylu přes sexy až po atletic-
kou siluetu. Výstřihy kapkových

tvarů, grafické střihy, asymetric-
ky střižené uni jednodílné plavky

ze strukturních materiálů, rafino-
vaně řešené zádové díly s průstři-
hy nebo překříženými ramínky, tř-
pytivé dekorativní prvky podtrhují

čistou siluetu.

Freya Olympia

NOMADIC
ATTITUDE

Nový rafinovaný nomádský styl,
vliv oblastí Severní Afriky a Střed-
ního východu, náměty inspirova-
né starými kulturami. Orientální
ornamentální dezény, jemné
a cool etno tisky, barevná rozma-
nitost, neobvyklé průběhy barev,
stylizované květy, kašmírské vzo-
ry, kachlové motivy, šátkové vzo-
ry, dezény tapisérií, květinové vý-
šivky a vzhled háčkování.

Watercult PrimaDonna Opera

Sunflair Hom
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Wavebreaker

PÁNSKÉ PLAVKY
V kolekcích kreativních a pestrobarevných plavek se spojují funkční

střihy s rychleschnoucími materiály. Hodně se využívají mikrovláken-
né kvality, u šortek bielastické materiály. Sportovní plavky se zhoto-

vují z materiálů, které rychle schnou, nebo odpuzují vodu. Vedle kla-
sických jednobarevných plavek se objevují modely v surfařském sty-

lu vzorované exotickými tištěnými motivy inspirovanými mořem.
Mnoho modelů je vybaveno tunýlkovým průvlekem se šňůrkou v neo-

nových barvách, které propůjčují jedinečný nádech a podtrhují růz-
né tištěné vzory a barvy. V barevnosti převládají modré, oranžové,
červené a zelené tóny, které se mohou různě kombinovat. Na plav-

ky a plážové šortky se přenášejí i různé tisky z oblasti pánského
denního prádla. Mohou to být různé figurativní, ovocné a květinové

motivy, ale i klasické varianty proužků. V nových barevných kombina-
cích se prezentují kamuflážové a kašmírské vzory.

Olympia

Bruno 
Banani
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DÁMSKÁ OBUV
I v letních kolekcích jsou nepostradatelné textilní sneakery ve svítivých barvách, s různými nápisy, logy a masivní bílou podešví. Mají však stále
větší konkurenci v pantoflích, mules, dřeváčcích, sandálcích, pantoletách a pantoflích k bazénu. Nově se uplatní trekové sandály, a to i s po-
nožkami, jak předvedli návrháři na přehlídkových molech. Naopak novou eleganci vnášejí do módní obuvi asymetrické nebo skulpturální svršky
na nízkých až středně vysokých a špalíkových podpatcích. K důležitým trendům patří povrchové úpravy z plastu, pryže nebo vinylu. Stále se
prosazují sportovně laděné sandály na masivní profilované podešvi, klasické usňové sandálky s širokými pásky zdobí výrazné přezky. Mezi další
dekorativní prvky patří efekty proplétání, exotická peříčka či transparentní detaily. Hitem jsou pak transparentní modely celé z plastu.

Svět textilu & obuvi
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js Praha – Letní kolekce obuvi se vyznačují
barevností, odlehčeností a vzdušností. Obje-
vuje se mnohem víc barev, transparence
i umělých až kýčovitých prvků. Nová pestrá
letní obuv se představují ve svítivých uni,
s fantazijními dekorativními prvky nebo vzo-
ry, a přitahuje tak na sebe pozornost. Na-
opak se zklidňují kombinace materiálů a os-
tentativní třpytivé poutače pozornosti. Móda
na jedné straně směřuje k výrazně čistšímu
stylu, na druhé straně experimentuje s nový-
mi high-tech materiály a transparencí.

V barevnosti jsou zastoupeny teplé letní bar-
vy od žluté přes oranžovou, červenou až po
výraznou hnědou. Protipólem jsou vedle kla-
sické krémové a béžové decentní neutrální,
pleťové a pastelové tóny. Nechybí ani černá
a námořnická modrá, novinkou je bílá, která
se dobře kombinuje k letnímu outfitu. Ve vzo-
rování jsou stále aktuální florální a exotické
vzory, zvířecí potisky a proužky. Platí však
heslo, že méně je více.

Obuv pro léto 2019

ŽLUTÁ JE NOVOU 
LETNÍ BARVOU

Ilustrační foto z veletrhu MICAM Milán

Gabor

Caretti
Romika

NATUR PUR

Námět přírody a přírodní materiály hrají v létě důležitou roli.
Typické jsou teplé odstíny hnědé a khaki, řemeslně rukoděl-
ný vzhled, efekty proplétání, přírodní usně a textilní mate -
riály jako je len, rafie, sisal a lýko. Hodně se uplatní korek
a jemné botanické motivy.

Marco 
Tozzi

Marco 
Tozzi

SUNSHINE

Žlutá je trendovou barvou a představuje se od vanilkové
přes citronovou a kanárkově žlutou až po svítivé sluneční tó-
ny. Zářivá žlutá se nejlépe uplatní v kombinaci s bílou, čer-
nou nebo modrou. Vynikne na sandálcích, pantoflích, dře-
váčcích i sneakerech.

TakeMe

Strandfein Shoenco



17

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

leden – únor 2019

Fratelli Borgioli

Floris van Bommel

Runic

URBAN CASUAL

U byznys obuvi převažují zaoblená kopyta. Módní vzhled podtr-
hují městské hybridní modely ve sportovním vzhledu a sneake-
ry v retro vzhledu z kvalitních usní. Loafery vykazují rukodělný
vzhled a vyniknou především v hnědých tónech.

Lloyd

Panama Jack

Deichmann

Foto: veletrhy GDS Düsseldorf, MICAM Milán a archiv firem

LEISURE TIME

Volnočasová obuv včetně sneakerů s úpletovými svršky a le-
žérní skejtové obuvi se představuje na flexibilních výrazných 
nebo bikolorních podešvích. Fototisky, nápisy, kombinace ma-
teriálů a neonové akcenty podtrhují moderní vzhled.

Tom Tailor

Emu Australia

Lola Peres

BLUE & GREEN

Svítivé modré tóny jako je kobaltová,
královská modrá, tyrkysová nebo azu-
rová přitahují pozornost samy o sobě,
ale uplatní se i v kombinaci s bílou, béž-
ovou a kontrastními barvami jako je
oranžová. Přidávají se světlé nažloutlé
zelené tóny a tmavá zelená.

Merlyn

Caprice

Elata

CLEAN CHIC

Klidné neutrální barvy jako krémové,
pleťové (nude), pískové a šedé odstíny
podtrhují čisté tvary letní obuvi z usní
nappa a nubuků. V trendu jsou také
jemné pastely, zejména růžová a levan-
dulová. Elegantní módní akcenty navo-
zují decentně třpytivé metalické tóny.

Tamaris

Tamaris

Marc Cain

Floris 
van Bommel

PÁNSKÁ OBUV
Letní pánskou obuv podtrhují světlé barvy, bílé, pískové, šedé, modré a teplé odstíny koňakové hnědé. Na velurových městských modelech
a sneakerech vyniknou i červené a zelené tóny. Podešve mohou být bílé, nebo barevně sladěné se svrškem, oživené vícebarevnými proužky
nebo efekty splétání ve stylu espadril. Sneakery se prosazují v bílé nebo světlých tlumených krémových tónech na objemné podešvi, často
mají vzdušné a pohodlné úpletové svršky. Sportovně laděným modelům ve stylu běžecké obuvi a dalším hybridům dodávají švih ležérní kombi-
nace usně a technických kvalit. Na sportovní a casual obuv se využívají nubuky a velury, zatímco na každodenní byznys obuv jemné nappy,
crusty a skopovicové nappy.

PINK & RED

Škála pop barev, které si designéři
hodně oblíbili, zahrnuje od jemné růžo-
vé přes pink, korálovou, oranžovočer-
venou až po výrazné syté odstíny čer-
vené. Mohou vyznít femininně nebo
sportovně, jako svítivá uni, nebo s flo-
rálními dezény na usních i textiliích.

Corrente
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K hitům v materiálech patří vinyl, rafie, slá-
ma a bambus. Kabelky kufříkových, vědro-
vých a kulatých formátů zdobené barevnými
peříčky bambulkami, mušličkami, výšivkami
a třásněmi navozují exotickou prázdninovou
atmosféru. Protikladem jsou prosté modely
v neutrálních a zemitých barvách, oživené
třásněmi, střapci a výšivkami. K dalším de-
korativním efektům patří různé efekty pro-

plétání, multikolorní proužky vertikální, hori-
zontální i diagonální. V trendu jsou minika-
belky a drobné formáty s klopnou v barvách
bonbonů, ledvinky a kabelky na opasku, do
kterých se vejde jen to nejnutnější. Hitem
jsou kufříkové kabelky a průhledné plastové
kabelky. Veletrh I.L.M shrnul všechny trendy
do čtyř námětů: Rainbow Tribes, Urban 
Hybrids, Radical Luxe a Rebel Yell.

Kožená galanterie jaro a léto 2019

VÍC BAREV 
A VÍC EFEKTŮ NA ODIV

js Praha/Offenbach – Podle trendů, které se představily na veletrhu I.L.M v Offenbachu, 
se sezona jaro a léto bude vyznačovat explozí barev, divokými směsicemi vzorů a inspirace-
mi z botanického světa. Různé styly se představují v extrémně širokém rozsahu od street-
wearu, flower power, tropického stylu, přehnané romantiky, folklorních aspektů, přes ne-
okázalost, čisté linie, přirozenost a řemeslné vypracování až po vlivy sportswearu a work-
wearu. Velkým trendem je mix grafických vzorů s květinovými dezény v barvách duhy.

RAINBOW TRIBES
Směsice vzorů a stylů, květinové tisky k havaj-

ským impresím, proužky k ikatovým vzorům a ce-
loplošné motivy inspirované Afrikou. Barevnost vy-
zařuje čistou radost ze života v atmosféře festiva-

lu. Zahrnuje zářivou fialovou, zlatou oranžovou,
čokoládovou hnědou, karibskou tyrkysovou, svíti-
vou zelenou, růžovou a červenou, modrou letní
oblohy a noční tmavou modrou. Všechny barvy

se objevují v divokých směsicích. Kabelky s klop-
nou jsou ještě víc zdobné a mohou mít vyměnitel-

né klopny. Přidávají se nové hybridní modely ve
vzhledu rukodělné práce a usňové hobo se dnem

s košíkářského pletiva. Směsice vzorů a tisků
z fauny a flory inovují jak klasické kabelky přes ra-
meno, tak batohy, shoppery a cestovní zavazadla.

Módní jsou abstraktní kamuflážové vzory s výšiv-
kami a různé efekty splétání a proplétání. Pánské

ledvinky, tašky přes rameno a sportovní tašky
dufflebags zdobí plakativní motivy a botanické

džunglové motivy. Shoppery v XL formátu jsou no-
vým must-have, mohou být jednobarevné, prouž-

kované nebo s výraznými potisky log.

Lena Hoschek Abro

Bali-Bali

Fabrizio

Floris van Bommel

Deichmann

Gabor

Tamaris
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Foto: veletrh I.L.M Offenbach a archiv firem

URBAN HYBRIDS
Sportovní vlivy se nadále prosazují, mísí se se
streetwearem a vlivy 80. a 90. let s divokými ba-
revnými kontrasty a velkoplošnými tisky log. V ba-
revnosti se využívají ultramoderní kontrasty jako je
červená v kombinaci s tmavou purpurovou a ultra-
fialovou nebo žlutá s modrou a oranžovočervenou.
Výrazné barevné kontrasty vnášejí nové impulzy do
batohů a ledvinek. Vlivy motokrosu se interpretují
masivními řetězy, třásněmi a barevnými kontrasty
u váčkových i pevných kabelek přes rameno a le-
dvinek. Batohy a nové vakové hybridy oživují prvky
z outdooru jako jsou přední kapsy ze síťoviny, nylo-
nové uzávěry a kontrasty v signálních barvách. In-
spiraci z oblasti workwearu nezapře množství
předních kapes. Motivy komiksů a graffiti se pře-
nášejí na přední díly tašek menších formátů s ře-
menem přes rameno a shoppery. Kabelky, shop-
pery a crossbody tašky se nově interpretují z prů-
hledného plastu. Pánské sportovní a bowlingové
tašky, ledvinky, shoppery a hybridy batohů upoutají
vysoce lesklým povrchem, plakativními tisky, logy
nebo raženými motivy.

REBEL YELL
Námět s retro s atributy z oblasti workwearu
a safari looku, okořeněné špetkou ironie. Dekora-
tivní prvky se představují lehce přehnaně. V ba-
revnosti je základem béžová, hnědá a matná oli-
vová, přidává se hořčicová, lahvová zelená, tma-
vá červená a montérková modrá. Pálená korálo-
vá se uplatní ve svěžích kombinacích s bílou.
Velurový vzhled v kombinaci s hladkou usní a třás-
němi definuje nový etno look u tašek typu hobo
a váčkových modelů. I zde se objevují ledvinky ne-
bo kabelky na opasku z denimu, kombinace hlad-
ké a velurové usně. Typické jsou půlkulaté formá-
ty s klopnou nebo bez klopny, pevné retro kabelky
zdobené prýmkovými výšivkami, ozdobnými kame-
ny, nýty a metalickými plaketami. Také u pánských
tašek se projevují vlivy workwearu a montérských
brašen. Novinkou jsou tašky na helmu v různých
formátech. Klasické tvary jako shoppery se inovu-
jí kontrastními bočními díly nebo blokovými prouž-
ky, byznys aktovky mají kontrastně barevné řeme-
ny přes rameno. Novinkou jsou XXL formáty
u batohů, shopperů a messengerů.

RADICAL LUXE
Design s rovnými liniemi se spojuje se sportswe-
arem do nové siluety. Charakteristický je metalic-
ký povrch v kouřových pastelech, částečně s kon-
trastními svítivými barvami. V barevnosti převládá
betonová šedá, světlá našedlá olivová a sezamo-
vá. Bílá, lotosová růžová, světlá šeříková a paste-

lová mátová modrá vnášejí lehkost. jako svítivý
akcent se přidává limetková zelená a metalické

tóny zlaté a měděné. Nové efekty colourblockingu
se objevují na bočních dílech, řemenech a držad-

lech. Kabelky na opasku se představují jak ve
sportovním, tak elegantním stylu. Na shopperech
zaujmou plakativní typografické tisky v sytých kon-
trastech. Klidněji působí kompozice tón v tónu na

středních formátech a kabelkách s řemenem
přes rameno. Do hry se přidává asymetrie

a skulpturálně minimalisticky pojaté klopny a držad-
la. V pánské kolekci se objevují nové formáty, hra-

naté batohy s minimalistickým výrazem, lichobě-
žníkové víkendové tašky, hybridy mezi batohem
a leteckou taškou. Byznys tašky mají high tech

držadla a výrazné řemeny přes rameno.

Hedgren Riani

Strandfein

Marc Cain

Emily Noah

Bulaggi Bulaggi

Shabbies Amsterdam Camel Active

Deichmann

Picard

Cinque

Fred de la Bretonniere

Thom by Thomas Rath

Deichmann
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České Budějovice – Pokračujeme v našem
seriálu, ve kterém představujeme návrhá-
ře a designéry z České republiky i ze za-
hraničí. Tentokrát vám přestavujeme
módní návrhářku Viktoriji Morozovou, kte-
rá pochází z Ukrajiny, ale v České republi-
ce žije od roku 1993. Od té doby je jejím
místem působení krásné jihočeské město
České Budějovice. 

Co vás přivedlo k profesi módní návrhář-
ky?

Cesta k této profesi pro mě začala už v do-
bě, kdy mi byly dva roky, tehdy jsem už použí-
vala akvarel. V mých pěti letech mě moje
maminka, historička umění a zakladatelka
I. Centra restaurování obrazů Jižního regi-
onu Ukrajiny, vzala na doučování do Oděské-
ho Muzea západního a východního umění
k sovětskému umělci Olegovi Arkaďevichovi
Sokolovi, který stál u zrodu oděského avant-
gardu. Od základní školy jsem navštěvovala
školu Akademického malířství v Oděse, kte-
rou jsem úspěšně ukončila. V 15 letech
jsem nastoupila do Oděské výtvarné umělec-
kotechnické školy v oboru Umělecký návrhář
divadelního a moderního kostýmu. V roce
1991–1992 jsem absolvovala nástavbu
v Moskvě jako restaurátorka obrazů a ikon,
kde jsem získala 3. kategorii a následně
jsem pracovala v oděském centru restauro-
vání olejových obrazů, ikon a grafiky. V roce
1992 jsem byla na návštěvě v České repub-
lice, seznámila jsem se zde s dnes už býva-
lým manželem a zůstala tu. 

Jak probíhaly vaše začátky, co na nich
bylo nejtěžší?

Na růžích ustláno jsem tehdy rozhodně ne-
měla. To víte, nové prostředí, lidé, kteří mají
jinou mentalitu. Rozhodně jsem nezapadla.

Chodila jsem značně výstředně oděná, což
se s pochopením okolí rozhodně nesetkalo.
Mně to ale nevadilo. Byla jsem zvyklá oblékat
se výrazně, protože jsem se od dětství pohy-
bovala v kreativním a uměleckém prostředí,
které na můj módní styl mělo vliv. 
Dva měsíce jsem byla zaměstnaná, ale po-
tom jsem začala podnikat. V roce 1994
jsem otevřela první ateliér v centru Českých
Budějovic, praxi jsem sbírala během podni-
kání. Ateliér jsem otevřela s jednou společni-
cí, po nějaké době jsem se posunula dál
a spolupracovala s ateliérem Kerr, s jeho tý-
mem jsem udělala cca 20 módních přehlí-
dek. V roce 1998 jsem se zúčastnila soutě-
že módních salonů v Brně, kde jsem repre-
zentovala Jihočeský kraj a vyhrála se svojí
kolekcí s názvem „MILITARY“. Poté jsem ote-
vřela svůj Módní salón v Chelčického ulici
v centru Českých Budějovic. 
Další významnou etapou mého podnikání
a tvorby se stala spolupráce s luxusním buti-
kem „Noblessa“ v Českých Budějovicích. To
mi umožnilo tvořit a prezentovat moji tvorbu
pro klientelu Noblessy a zároveň se zúčast-
nit módních přehlídek na zámku Hluboká nad
Vltavou. V tomto období již bylo vidět, že spo-
lečenské šaty se stanou pro mě nejoblíbeněj-
ším druhem oblečení, které navrhuji. Získala
jsem řadu nových zákazníků, kteří jsou mi
věrní dodnes. Časem jsem si otevřela vlastní
salón a krejčovský ateliér, kde jsem tam už
desátým rokem. 

Čím se zabýváte ve své tvorbě?

Portfolio mých služeb je široké, mimo jiné
doučuji mladé módní návrháře. To, nač se
zaměřuji, souvisí vždy s mým vnitřním vývo-
jem. Aktuálně se velmi věnuji novému podni-
katelskému záměru, a to rozšířit kvalitní spo-
lečenské šaty mezi širší klientelu. Moje nová
kolekce Lace Paradise je určená k vypůjčení
a zhotovena s luxusních látek světových zna-

ček, které objednávám přímo z podniků, kde
se materiály vyrábí. Tvořím na zakázku nejen
Couture Dress, Chanel kostýmy, kašmírové
kabáty a kožichy z pravé i umělé kožešiny,
modely z kůže, pánské obleky na míru, ale
i streetové vycházkové outfity na každodenní
nošení. Nedělá mi problém navrhovat mode-
ly ve stylu minimalizmu a futurismu, které
mají dosti složité modelování a vyžadují mo-
derní technologický postup zpracování. Dal-
ším novým projektem, který aktuálně rozjíž-
dím, je Metrix, projekt věnovaný pánské mó-
dě, jenž upozorňuje na vnitřní transformaci
v životě člověka.

Co charakterizuje vaši tvorbu?

Moji tvorbu ovlivňuje Oděsa, město, v němž
se narodila. Pro modely mnou vytvořené je
typická kreativita a výstřednost, možná až
jistá teatrálnost, dále prvky divadelních kos-
týmů a nádech historie módy. 

S kterým materiálem pracujete nejčas-
těji?

Pracuji se všemi typy materiálů, ráda zkou-
ším vytvářet různé kombinace materiálů na
svých modelech. Dostanu-li zakázku vytvořit
něco z konkrétního materiálu, je to pro mě
zajímavá kreativní výzva. Moc mě baví expe-
rimentovat, vymyslet z materiálu nějaký mo-
del dle představy klienta, dát do toho vlastní
nápad a energii, ale tak, aby se klient ve vý-
sledném modelu cítil sebevědomě, osobitě
a dobře. Aktuální kolekce Lace Paradise je
tvořena převážně z krajky, ale jinak ráda pra-
cuji např. s kašmírem, kůží, kožešinou, aj. 

Který kousek ze své tvorby máte nejra-
ději?

Asi všechny, které jsem kdy tvořila, ale mám-
li si vybrat z poslední doby, tak dvoje z kolek-

Představujeme designéry

VIKTORIJA MOROZOVA

Lace Paradice
Lace Paradise – Ruff Collection

Metrix Mens Collection
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ce Lace Paradise – jsou vyšívané ručně, na
průhledném tylu, jedny jsou modré a druhé
stříbrné. Je na nich vidět luxus, práce v ča-
sovém fondu cca 90 hodin, nádherný mate-
riál, módní barvy. Když je vidí laik, většinou
řekne, je to krása, odborník je ocení více, je
mu zřejmá ta dřinu na nich.

Kde získáváte inspiraci pro svou tvor-
bu?

Inspirace jde z mého nitra, např. se na něco
v přírodě podívám, inspiruje mě to a najed-
nou vidím před očima jakoby obrázek mode-
lu, stejně na mě působí architektura. Vše se
to ale transformuje z umění, které na mě pů-
sobí již od dětství. Myslím si, že všechny bar-
vy jsou tak krásné a silně energické, že kaž-
dý umělec by se neměl žádné barvě vyhýbat,
protože i když někde není jako hlavní barva,
lze ji použít jako doplňkovou.

Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Tvořivost. Tvůrčí práce mě naplňuje nejvíce.
Jsem šťastná, že je poptávka po oblečení
ode mě mezi lidmi, to je smysl mého poslání
módní návrhářky.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Moje hlavní klientela je střední generace
a pochází z Jihočeského kraje, kde půso-
bím. Většinou jsou to podnikatelé, manaže-
ři, právníci, majitelé různých společností,
nastávající nevěsty a jejich maminky, dále
pak osoby, které se pohybují na společen-
ských událostech, jenž vyžadují určitý dress
code. Klienty ukrajinské národnosti mám
také, ale je jich málo. Jezdí za mnou stále
zákaznici i z Prahy. Jsem šťastná za svoji kli-
entelu, protože mě živí a dává mi šanci tvo-
řit. Moc mě těší, že díky novému podnikatel-
skému záměru s kolekcí Lace Paradise
jsem zaujala mladou generaci, která má
mnoho čerstvých nápadů a moc mě baví,
být s ní v kontaktu, velmi mě inspiruje. 
Jak jsem již řekla, mám převážně českou
klientelu a lidé, které přitáhnu svojí energií,
se nebojí výstředních a kreativních věcí, ne-
hraje roli, zda jsou to Češi či cizinci. Super

je, že si sedne naše energie a klient mi svě-
ří důvěru. Mnohdy zkoušíme různé modely,
protože klientky a klienti neví, co chtějí
a v čem by se dobře cítili, jindy přijdou
s konzervativní poptávkou a odejdou s vý-
středním modelem. 

Kde prezentujete svoje výrobky?

Na módních přehlídkách, to je základ pre-
zentace tvorby asi pro každého módního ná-
vrháře. Mám také mnoho billboardů v ulicích
Českých Budějovic, dále mám webové strán-
ky, jsem na sociálních médiích, lidé si mohou
přečíst v mnoha časopisech rozhovory se
mnou. Plánuji také spolupráce s veřejně zná-
mými osobnosti. Ve svém ateliéru v Krajin-
ské ulici v Českých Budějovicích pak oděvy
prodávám.

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

Ano, jsem otevřená nabídkám spolupráce.
Mám ráda výzvy a miluji navrhování. 

Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

Mám v hlavě autorskou přehlídku, naslou-
chám své intuici, aby vše bylo ve správný
čas. Ráda vás budu informovat ve chvíli, až
to bude dál než nyní, kdy je to ve stádiu pří-
prav. Aktuálně přemýšlím, kterých akcí se
zúčastním. Zatím to vidím na účast v Czech
Fashion Weeku a Fashion Days v Jihoče-
ském kraji. 

Jak vidíte budoucnost své tvorby?

Chci rozšířit svoji tvorbu mezi širší spektrum
lidí, ráda bych jich více potkávala ve svém ob-
lečení, jak na ulicích, tak na společenských
veřejných událostech, včetně mediálně pro-
pagovaných a mohla díky tomu například
i rozšířit výrobu, nevylučuji i otevření showro-
omu mimo Jihočeský kraj. 

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Foto: Zdeněk Štěrbák 
a archiv Viktorije Morozove

Módní salón

Viktorija Morozova
Fashion Designer

Krajinská 22 
České Budějovice 1

Viktorija Morozova 
Módní návrhářka, která se narodila 
8. července 1973 v ukrajinském měs-
tě Oděsa, ale od roku 1993 žije a tvoří
v Českých Budějovicích. V tom samém
roce vznikla značka Viktorija Morozova.
Tvorba Viktorije je určená ženám i mu-
žům, kteří se nebojí nosit výstřední
a kreativní modely, a hlavně vyhledávají
kvalitní a pohodlné oblečení. Morozova
tvoří ucelené kolekce, ale také nabízí
služby šití na zakázku. Posledních de-
set let Viktorija vyrábí na zakázku nejen
Couture Dress, Chanel kostýmy, kaš-
mírové kabáty a kožichy z pravé i umě-
lé kožešiny, modely z kůže, pánské ob-
leky na míru, ale i streetové vycházko-
vé outfity na každodenní nošení. Vikto-
riji také nedělá problém navrhovat
modely ve stylu minimalizmu a futuris-
mu, které mají dosti složité modelování
a vyžadují moderní technologický po-
stup zpracování. Její zkušenosti za 
25 let podnikání v módním oboru jí
dnes umožňují být pedagogem pro
mladé a nastávající návrháře.

Realizece na zakázku

604 200 803

www.facebook.com/www.viktorija.cz/

www.facebook.com/
ModniSalonViktorijaMorozova/

www.instagram.com/viktorijamorozova/

www.viktorija.cz
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Poprvé s Design Street 
a Designers’ Show
Brněnské veletrhy dlouhodobě zviditelňují
a uvádějí na trh také exkluzivní zboží, malosé-
riovou produkci a nové zajímavé značky. Úno-
rovou novinkou bude speciální sekce Design
street, kde si na jednom místě prohlédnete
autorskou tvorbu návrhářů a značek jako Ka-
rin Poyel, Avenir – Jana Koperová, Lada Vyvi-
alová a dalších. Představí se zde také vítězka
španělské designérské soutěže Laura Ma-
nuela Sanchez Sanz. Navíc se celkem třikrát
uskuteční speciální přehlídka sestavená z je-
jich autorské oděvní tvorby. Ať na veletrh při-
jdete kterýkoliv den, o Designers’ Show na
mole v pavilonu P nepřijdete; o víkendu začíná
vždy ve 14.30 a v pondělí o hodinu dříve. 
Další zajímavou novinkou veletržního progra-
mu bude seminář Mistrovská zkouška v oboru
Krejčí. Pořadatelem je Sektorová rada textilní-
ho, oděvního a kožedělného průmyslu, která
v rámci vytváření Národní soustavy kvalifikací

připravuje znovuzavedení prestižního označení
Mistr řemesla v oboru krejčí. V těchto dnech
se finalizují podmínky a pravidla pro spuštění
odborných zkoušek, které spočívají v prokázá-
ní špičkových dovedností, teoretických znalos-
tí i manažerských schopností. Seminář na ve-
letrhu STYL je příležitostí aktivně se podílet na
vzniku hodnotících standardů, tak aby se krej-
čovskému řemeslu znovu vrátila prestiž, jakou
mívalo a jakou si zaslouží.

Stánky plné módy 
Skladba vystavovatelů je tradičně pestrá
a vedle veletržních stálic se můžeme těšit
na nováčky z několika zemí. K premiérovým
účastníkům patří třeba italský výrobce dám-
ské konfekce s delší než stoletou tradicí Gi-
ronacci Arduino, bulharská značka plavek
z italských materiálů Sun Diva, výrobce
dámské konfekce Dan International a Mani-
fatture Neamt z Rumunska nebo např. fir-
ma Mad Max Fashion s kolekcí dámské mó-

dy od španělské značky smash! a dánské
značky Nümph. Nabídku obuvi a kožené ga-
lanterie rozšíří hned několik značek z Pol-
ska: Ann-Mex, Eska J. Szydlowski, F.P.H.U.
Duo Men a KATI Piotr Jedrzejczyk. Poprvé
budou vystavovat značky Alpino Shoes a Ha-
nyork z Turecka a po čtyřech letech se vrací
italská značka Primigi, která přiveze nabídku
dětské obuvi.
Na veletrhu STYL opět najdeme stánky firem
jako HE-Ó Helena Švancárová, H & D Prostě-
jov, Jihočeská textilní, Jitex Comfort, Jopess
fashion, Karpet, Lerros Fashion, Modela,
Moděva, PM-Styl, Sanu Babu, Texart, Vestis
line, Tylex Letovice a dalších. Nebudou chy-
bět ani šicí stroje firmy Strima a dodavatelé
metrového textilu Ipextör, Jožwiak, Arres
Tekstil, Tylex. Bižuterii přiveze Atlas Bijoux,
Bižuterie Balvín, FaBOS, Giil Shop, JSB Bi-
joux, Lerch Bižuterie, L&S Bohemia a T.Lepi-
di. Ze zahraničí se budou prezentovat mj. ru-
ský Level-Pro, francouzský Fuego, turecký Vi-
goss tekstil, Enisse, Ceksan, Denizgulu,
Nistra, Gunerler, Arres, maďarský Impextör,
německé značky Hegler Fashion, Casamoda
a Frank Walder a polské Jóžwiak nebo Se-
ganti Fashion. Veletrh KABO přivítá tradiční
vystavovatele jako Caprice, Dermatex, Ga-
bor, Geneze, Jana shoes, Jiří Šnobl, Legero,
Konsorcium T+M, Marco Tozzi, Rieker Bo-
hemia, Salamander, s.Oliver Shoes, Tama-
ris, Unidax, V+J Obuv a mnohé další. 

Klubová karta se vyplatí!
Pokud ještě nejste členy Klubu návštěvníků
STYL a KABO, neváhejte a požádejte o člen-
ství, protože získáte řadu výhod a ušetříte pe-
níze i čas. Jako návštěvník se už nemusíte ni-
kde registrovat ani čekat, protože klubová
karta s čárovým kódem umožní průchod tur-
nikety přímo do pavilonu P nebo hlavním vcho-
dem do areálu výstaviště. Navíc nebudete
platit ani za parkování a o všech novinkách
a dalších výhodách se včas dozvíte v e-zpravo-
daji. Pokud podnikáte nebo pracujete v oboru
textilního, oděvního, obuvnického a kožeděl-
ného průmyslu a ještě nejste členy Klubu náv-
štěvníků STYL a KABO, napište do 14. února
2019 na b2bstylkabo@bvv.cz.
V doprovodném programu veletrhů nechybí
slavnostní vyhlášení Osobností roku 2018
v textilním a obuvnickém průmyslu. Čekají
nás také přednášky na oblíbená témata –
o trendech od nizozemské trendové pro-
gnostičky Ellen Haeser a s typy zákazníka se-
známí Jarmimla Krahulcová. Návštěvníkům
i vystavovatelům budou v obou pavilonech P
i F opět k dispozici Poradenská centra. A na
mole v pavilonu P se každý den uskuteční
celkem čtyři přehlídky: vždy v 10.30
a 12.30 Styl Show, v 11.30 Lingerie Show
a ve 14.30 (v pondělí už ve 13.30) speciální
přehlídka Designers’ Show.

Více informací si můžete přečíst 
na www.bvv.cz/styl-kabo

Veletrhy STYL a KABO v Brně

ÚNOROVÉ RANDE S MÓDOU

Brno – Hned po Valentýnu začínají na brněnském výsta-
višti už 53. mezinárodní veletrhy módy, obuvi a kožené-
ho zboží STYL a KABO. Pavilony plné nových kolekcí,
módních přehlídek, odborných seminářů a hlavně zajíma-
vých lidí se návštěvníkům otevřou v sobotu 16. 2. 2019
v 9 hodin, veletrhy končí v pondělí 18. února.
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Zlín – Odvažte se vyzkoušet něco nového!
Nadcházející sezona připravila v galanterii
mimořádně široké spektrum módních 
témat se společným jmenovatelem, 
a tím je především radost ze života. 

Odvážná hra s barevností, nové kombinace
vzorů i vysoce dekorativními prvky na straně
jedné, zdánlivě jednoduché, přirozené až deli-
kátní linie na straně druhé. Dříve neslučitelné
protiklady se dnes přitahují a i klasické linie
tak získávají nový rozměr a stávají se nápadi-
tými. Nenucenost, lehkomyslnost, kvalitní
materiály a precizní zpracování jsou všudypří-
tomné. Mile potěší i nápaditá integrace funk-
cí a rafinovaných funkční detailů.
Tradičním interpretem aktuálních módních
trendů v galanterii okořeněných špetkou
charakteristického rukopisu je zlínská fir-
ma LAGEN. Její široká originální kolekce
mj. dámských i pánských peněženek, etue,
dokladovek, aktovek, crossbody, kabelek či
tašek přes rameno, si za 22 let působení
na trhu našla řadu příznivců na tuzem-
ském i zahraničním trhu.
Pokud patříte mezi příznivce módních novi-
nek, potrpíte si na originalitu, kvalitní materi-
ály a poctivé řemeslné zpracování, pak se
můžete těšit na premiérovou prezentaci ko-
lekce LAGEN na veletrhu KABO v Brně, pavi-
lon F, číslo stánku 050.

LAGEN Zlín

PRO RADOST ZE ŽIVOTA

inzerce
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Praha – V. Fraas GmbH je světoznámý
výrobce šál a šátků s výraznou reputací
v oblasti módy. Firma náleží mezi světo-
vé jedničky v sektoru private label, ale
významně se prosazuje i se svou vlastní
obchodní značkou FRAAS – The Scarf
Company.

V. Fraas v sobě spojuje tradici, umění, kvalitu
a navíc se pyšní jedinečnou historií. V roce
1880 založil Valentin Fraas rodinnou výrobu
ve Wüstenselbitzu/Helmbrechtsu a ta přešla
již na pátou generaci. Od roku 2010 firmu ve-
dou Andreas a Alexander Schmidtovi, kteří po-
kračují ve šlépějích svého otce Dr. Roberta
Schmidta, který byl u vzniku módní značky pro-
slulé po celém světě. Společnost V. Fraas je
výjimečná i tím, že její hlavní působiště včetně
výroby je stále v Bavorsku a řadí firmu k jedno-
mu z mála textilních výrobců v Německu, který
nabízí své výrobky s visačkou „Made in Germa-
ny“. Od roku 2006 společnost V. Fraas využívá
svých znalostí a technologií pro vlastní značku
FRAAS – The Scarf Company. Své produkty
dodává do vlastních obchodů v Německu
a mezinárodně prostřednictvím distributorů
a dceřiných společností.

FRAAS – podzim/zima 2019
Nová kolekce prezentuje současné módní
trendy jedinečným způsobem, který každému
výrobku propůjčuje unikátní vzhled typický pro
značku FRAAS. Kolekce ABC of the Universe
odkazuje na vzdělání, pospolitost, úctu i vyjá-
dření individuality. Šátky značky FRAAS vyprá-
vějí příběhy a vyjadřující emoce způsobem, ja-
ký nenajdete nikde jinde.

Orbit in Shade – Téma Orbit in Shade vás vy-
nese do vzdálených světů galaxie. Šátky zob-
razují potištěné a tkané kruhy, hvězdy
a hvězdný prach. Mezi materiály najdeme no-
vé zpracování tištěné bavlny a hedvábných
směsových materiálů v zářivých odstínech rů-
žové, nebesky modré, citronové zelené a sytě
oranžové. Lehký modal s mihotavými potisky
přidává doplňkům fantaskní vzhled. Dárkovou
specialitou jsou nicki šátky ze směsi bavlny
a hedvábí představující znamení zvěrokruhu.
Flora Allegoria – Inspiraci čerpá Flora Alle-
goria v přírodě. FRAAS vás okouzlí ručně ma-
lovanými obrazy rostlin a živočichů, žakárovými
květy ve folklórním stylu ve tkaninách 3D, při-
pomínajícími podzimní květiny a usychající listí.
Nepřehlédnutelný je vlněný šátek s jemným
přídavkem lurexu, s fotorealistickým potiskem
písmen abecedy orámovanými květinami.
Best of Swing – Překvapivé detaily v různo-
rodých designech přináší téma Best of

Swing. Klasické šálové pruhy v kombinaci
s kosočtverci a obrázky hracích karet se
snoubí s pastelovými odstíny, hnědými tóny
a ledově modrou. Hlavním modelem je vlněný
šátek s lurexem a kašmírovými motivy v hra-
vých kombinacích, obratně sladěnými do oku
lahodícího celku.

FRAAS Signature
Také pro sezonu podzim/zima 2019 se po-
čítá s exkluzivní řadou FRAAS Signature, kte-
rá je ztělesněním řemeslného umu FRAAS –
The Scarf Company.
Dámské a pánské módní doplňky ve speci-
ální produktové řadě jsou vyrobeny v Ně-
mecku, nebo pocházejí od vybraných ital-
ských výrobních partnerů. Nabídku dovršují
luxusní doplňky z kašmíru a hedvábí z Číny
a Indie.
The Boho Travellers – Téma The Boho Tra-
vellers přináší bohaté multietnické mixy. Vý-
šivky v čokoládových odstínech podtrhuje fi-
alový tón. Klíčovým artiklem je šátek velikosti
XXL s tištěným nápisem Peace Please ve
stylu křížkové výšivky.
Paul Klee and The Universe – Tvorba
umělců celého světa se promítá v tématu
Paul Klee and the Universe. Spojuje velká
umělecká jména slovy Art is Now na šálu
z materiálu ze směsi vlny a hedvábí a drží se
hesla: Nepřestávej žasnout, WOW – svět je
plný krásy!

FRAAS – mezinárodní společnost a módní značka s bodlákem ve znaku

ŠÁTKY JSOU NÁŠ SVĚT

Objednávky podzim/zima 2019:
Brno: 16.–18. 2. 2019 
hotel Voroněž 2

Kontakt:

Hana Husáková
e-mail: hana.husakova@fraas.com
tel.: +420 728 321 420

+420 602 233 264

Andreas (vlevo) a Alexander Schmidtovi
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Praha – Konec dobrý, všechno dobré! Tak
by se dal charakterizovat vývoj tržeb tu-
zemského textilního maloobchodu v loň-
ském roce. Za celý rok 2018 tržby textil-
ního maloobchodu v ČR stouply oproti ro-
ku 2017 o pěkné čtyři procenta!

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

První pololetí: +5,5 %!
Jak jsme již v našem časopise několikrát psa-
li, vstup do loňského roku měl tuzemský tex-
tilní maloobchod parádní! Především první tři
měsíce se povedly: Obchodníci z naší branže
zaznamenali v lednu, únoru i v březnu vždy
stejný nárůst tržeb oproti roku předcházející-
mu, a to hned o 8 (!) %! „Tak dobrý začátek
roku si už dlouho nepamatuji,“ napsal nám
tehdy obchodník z Ústí nad Labem. Připojila
se k němu řada dalších majitelů/vedoucích
prodejen z celé České republiky. 
Určité ochlazení přišlo v dubnu. Když jsme
s obchodníky analyzovali jeho příčiny, jedno-
značným viníkem bylo – počasí! V dubnu totiž
zavládly nezvykle vysoké teploty. A na ně ne-
byl textilní maloobchod připraven. „Zkrátka
letní zboží v dubnu na prodejně těžko najde-
te,“ popsal nám tehdejší situaci obchodník
z Plzně. Květen byl s +5 % o něco lepší, čer-
ven zase zpomalil na +2 %. Druhé čtvrtletí
s výsledkem +3 % znamenal oproti prvnímu
kvartálu citelný pokles. Celé první pololetí tak
přesto dopadlo dobře: +5,5 %!

Druhé pololetí: +2,5 %
Prázdninové měsíce nebyly pro obchod v me-
ziročním porovnání příliš úspěšné. Zejména

v srpnu se moc zboží neprodávalo. A mohlo
za to opět počasí. A opět vysoké teploty! Přes
den bylo běžně přes 30 °C a „...lidé raději než
do obchodů vyrážejí do lesa či k vodě,“ jak
nám napsal obchodník z Ústí nad Labem. Zá-
řijový výsledek +2 % toho už moc nespravil.
Třetí čtvrtletí skončilo s výsledkem +2 %.
V říjnu se tržby držely nad nulou je ztěžka.
Přesto – jak jsme popsali v minulém vydání
časopisu Svět textilu & obuvi – nakonec říjen
skončil v plusu, i když jen +1 %! Velmi zvědaví
jsme byli na závěr celého roku. Listopad
a zejména prosinec jsou totiž váhově velmi
silné měsíce; prosinec je pak pro obchodníky
nejdůležitějším měsícem celého roku! 
Listopad začal poněkud překvapivě: Zboží šlo
dobře na odbyt. Řada zákazníků již nakupo-
vala s předstihem vánoční dárky, mnoho
z nich se pak vybavovalo na zimní sporty.
„Dobře šlo na odbyt typicky zimní zboží jako
bundy, svetry a kalhoty, ale i zimní sportovní
oděvy,“ sdělil nám obchodník z centra Prahy.
Podobné zkušenosti měla i většina dalších
obchodníků, a tak listopad skončil s nečeka-
ně vysokým nárůstem tržeb +4 %!

A pak začala „vánoční“ sezona. Odborníci od-
hadovali, kolik utratí zákazníci v průměru za
vánoční svátky. Tak například podle průzkumu
společnosti Ferratum to bylo skoro 7 400 Kč
na osobu! Určitě pěkná částka. Nás pak po-
těší, že oděvy a obuv hrají mezi dárky pod
stromečkem pravidelně výraznou roli. 
A v obchodech se výše uvedená prognóza
začala projevovat hned od počátku prosince.
„Prodali jsme skoro vše, co jsme měli na zá-
věr roku připravené,“ telefonoval nám ob-
chodník z Ostravy. Podobně mluvili i obchod-
níci z Hradce Králové, Pardubic a z Brna.
A také z Prahy, kde tržby stoupají pravidelně
již řadu let. Nakonec i prosinec skončil
s +4 %. 
Poslední dva měsíce loňského roku svými
tržbami nakonec vytáhly celoroční tržby na
+4 %! Je to sice úctyhodný výsledek, oproti
roku 2017, kdy tržby meziročně vzrostly
o +6 %, jde však o zpomalení. 
A jak se s tržbami popasuje letošní leden
a únor? To se dozvíte již v dalším vydání Svě-
ta textilu & obuvi v dubnu 2019.

Michal Korol

Tržby textilního maloobchodu v roce 2018

KONEC DOBRÝ, 
VŠECHNO DOBRÉ!

NĚKOLIK
ZAJÍMAVOSTÍ
■ První tři měsíce zaznamenaly re-

kordní nárůst +8 %. Pak však výše
tržeb začala rapidně klesat.

■ Přesto všech 12 měsíců loňského
roku skončilo s nárůstem tržeb!

■ Poslední 40 měsíců (!) tuzemského
textilního maloobchodu skončilo
v plusu nebo aspoň na nule. Posled-
ní minus jsme zaznamenali v srpnu
2015 (-9 %).

1. pololetí: +5,5 % 2. pololetí: +2,5 % rok 2018: +4 % Zdroj: Svět textilu & obuvi

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2018
(v porovnání se stejným obdobím roku 2017)

Foto SXC
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Ostrava – „Mnoho zákazníků se nevidí
reálně, proto jsme zde my, zkušení pro-
davači, abychom jim s výběrem plavek
pomohli s přihlédnutím k jejich skuteč-
ným křivkám a výsledkem byla jejich spo-
kojenost s nákupem u nás. Protože kaž-
dé postavě svědčí jiný střih plavek,“ říká
Helena Bauerová (37 let), majitelka ka-
menné prodejny Plavkárna a e-shopu
s plavkami. Internetový obchod neplní
tradiční funkci, ale má pouze informační
charakter (vysvětlení dále v textu). Ka-
menný obchod se nachází přímo v cen-
tru Ostravy, na Masarykově náměstí.
Svět textilu & obuvi paní Bauerovou 
požádal o rozhovor.

Jakým vývojem prošlo vaše podnikání?

Asi jako většina ostatních jsem na začátku
podnikání měla nedostatek financí, ale zá-
sadně mi pomohla rodina. Původně jsem
měla obchod s textilem v Ostravě – Marián-
ských Horách, kde jsem prodávala také plav-
ky. Po nějaké době jsem dostala nabídku pro-
storu v zajímavější lokalitě. Při stěhování do
nového prostoru jsem se rozhodla věnovat
naplno plavkám a od ostatního sortimentu
upustit, nechtěla jsem totiž nabízet tzv.
všechno a nic. 
Kamenná prodejna na současném místě
v centru Ostravy funguje již 15 let a rozkládá
se bez zázemí na 90 metrech čtverečních.
V obchodě pracuji sama, ale mám ještě jed-
noho zaměstnance a je-li potřeba, najímám
si příležitostně brigádníky. 

V čem vidíte výhodu mít kamennou pro-
dejnu a zároveň také e-shop?

Zboží prodávám pouze v kamenné prodejně,
protože e-shop sice mám, ale neplní tradiční
funkci. Je to tak, že např. lidi z Opavy zjistí,

že potřebují plavky, sednou k internetu, zada-
jí si plavky Ostrava a po tomto úkonu jim „vy-
skočím“ já a to právě díky e-shopu. Tam se
dozví kontakt a rovnou mi volají a zjišťují další
informace. Nemám časové ani finanční mož-
nosti se klasickému e-shopu více věnovat. 

Co všechno u vás zákazníci naleznou
v sortimentu? 

Nabízím dámské plavky – jednodílné, dvoudíl-
né (bikini, tankini) a pánské plavky – slipové,
nohavičkové, ale i bermudového typu a to od
německých, polských a slovenských firem,
které nakupuji přes české dodavatele. Dět-
ské plavky z mnoha důvodů v nabídce sorti-
mentu nemám.

Kdo jsou vaši zákazníci? 

Mými zákaznicemi jsou ženy od 30 let. Muži
pro své ženy u mě nekupují, občas přijdou spo-
lečně se ženami, ale celkově ke mně zavítají
málokdy. Je-li krásné počasí, i krátce po zimě,
dámy už ke mně přicházejí koupit si plavky.

Kde nakupujete zboží? 

Zboží nakupuji výhradně u dodavatelů. Někdy
narazím i na potíže – ráda bych třeba sehna-
la levné, kvalitní a dobře padnoucí plavky.
Hlavně však levné.

Obchod s dámskými a pánskými plavkami, Ostrava

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK 
JE NEJLEPŠÍ REKLAMA

Helena Bauerová
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Jaká kritéria volíte pro výběr vašich do-
davatelů? 

Zásadní je pro mě spolehlivost dodavatele
a kvalita jím nabízeného zboží.

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

Zboží mi chodí pouze v sezoně, pravidelně
a průběžně, záleží však na konkrétním do-
davateli, který měsíc zboží doručí. Ale je to
v rozmezí od dubna do června. Problém
jsem doposud nezaznamenala.

O které zboží sledujete od zákazníků nej-
větší zájem?

Veliký zájem je aktuálně o dámské plavky
střihu tankini. Obecně platí, že v létě jdou
více na odbyt dvoudílné plavky, naopak v zi-
mě zákaznice poptávají ve větším rozsahu
plavky jednodílné.
Je snadné splnit požadavky zákazníků,
nebo je to těžší než dříve?

Snadné to nebylo nikdy a v dnešní době už
vůbec ne. Zákazníci chtějí větší kvalitu a nej-
lépe „zadarmo“.

Jak řešíte situaci, kdy se vám nedaří pro-
dat nějaké zboží a z jakého důvodu myslí-
te, že to nastalo?

Ne vždy se jako obchodník trefíte zákazníkům
do vkusu, ale stává se mi to málokdy, jde
o určitou barvu či střih plavek nebo kombina-
ci obojího, ale když na to dám velkou slevu,
prodá se to rychleji. 

V čem dělají dámy, ale i pánové, největší
chybu při výběru plavek?

Některé zákaznice mě navštíví s jasnou
představou, ale zjistí, že v realitě k jejímu
naplnění nedojde. Mnohdy zákaznice, při

pouhém pohledu, tvrdí, že konkrétní mnou
ukázaný model jim nesedí, že podobný už
někde zkoušely. Přitom situace je taková, že
každý model je třeba vyzkoušet a oko zkuše-
né prodavačky pozná, zda zákaznici daný
kousek padne či nikoliv. Zákaznice se větši-
nou vidí hubenější nebo prostorově výra-
znější, než ve skutečnosti jsou. Tento pří-
stup má negativní vliv na proces nákupu,
protáhne ho a mně stojí mnoho energie po-
moci jim vybrat padnoucí model. Snažím se
toto eliminovat tím, že si získávám důvěru
zákaznic.

Co zákazníci na vašem zboží nejvíc ocení?

Myslím, že pestrý výběr nabízeného sorti-
mentu a hlavně milou, ochotnou a usměva-
vou prodavačku, která jim ráda pomůže.

Chtěla byste něco ve vašem odvětví změ-
nit, odstranit?

Asi bych nic neměnila. Baví mě kontakt se
zákazníkem, svoji práci totiž miluji. Co mě ale
nebaví, to jsou nekonstruktivní připomínky
a komentáře, a také bezdůvodně negativní
zákazníci. Za nejtěžší na svojí práci považuji
střet s negativními zákazníky a neustále plat-
by souvisejícím s provozováním podnikání.

Jak přistupujete k propagaci?

Jak jsem již řekla, pouze e-shop mám jako
reklamu, nástroj pro zvýšení povědomí
o mě. Největší a nejlepší reklamou je podle
mého názoru spokojený zákazník, který se
o své pocity rád podělí se svým okolím. Tudíž
reklamu mám mezi lidmi.

Jak často měníte vzhled výlohy?

Minimálně jednou týdně.

Díky čemu jste si udržela svoji pozici na
trhu?

Troufnu si tvrdit, že díky své vytrvalosti
a hlavně díky podpoře od mé rodiny, a to i fi-
nanční.

Jak vidíte budoucnost firmy? 

Doufám, že se firmě bude dařit stále lépe
a podaří se mi v klidu fungovat až do důcho-
dového věku.

Je něco, co byste ráda vzkázala našim
čtenářům na závěr?

Přivítám nabídku kvalitních plavek, které vý-
borně sedí.

Děkuji za rozhovor, Sandra Friebová
Foto: archiv Heleny Bauerové
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Při posuzování nároků zaměstnanců je zapo-
třebí vycházet z toho, zda jde o případy, kdy
jde o osobní ochranné pracovní prostředky
nebo o běžný či obdobný pracovní oděv nebo
obuv. Oděv a obuv při výkonu práce lze zařa-
dit do několika skupin s rozdílným obsahem.

Osobní ochranné 
pracovní prostředky
Zaměstnavatel je povinen v případech, kdy jde
o prostředí, kde oděv nebo obuv podléhá při
práci mimořádnému opotřebení, znečištění
nebo plní ochrannou funkci, poskytovat za-
městnanci jako osobní ochranné pracovní
prostředky též pracovní oděv nebo obuv. Tato
povinnost zaměstnavatele vychází přímo za
zákoníku práce § 104 odst. 2, který uvádí:
„V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá
při práci mimořádnému opotřebení nebo zne-
čištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší za-

městnanci od zaměstnavatele jako osobní
ochranné pracovní prostředky též pracovní
oděv nebo obuv.“ Podobné ustanovení je obsa-
ženo i v nařízení vlády číslo 495/2001 Sb.,
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
pro poskytování osobních ochranných pracov-
ních prostředků (zkráceně OOPP). Toto naří-
zení uvádí, že OOPP nejsou běžné pracovní
oděvy, které nejsou určeny k ochraně zdraví
zaměstnanců před riziky a které nepodléhají
při práci mimořádnému opotřebení nebo zne-
čištění. Navíc je zde v příloze i seznam prací
a činností a odpovídající typ OOPP, které mají
být zaměstnanci poskytnuty.

Běžné pracovní oděvy a obuv
Zaměstnanec si pořizuje na své náklady běž-
ný pracovní oděv a obuv, který používá při vý-
konu práce. Zaměstnanec nemůže po za-
městnavateli požadovat, aby mu takový oděv

či obuv zajišťoval či aby vynakládal prostřed-
ky na jejich pořízení.

Jednotné oblečení (stejnokroje)
Někteří zaměstnavatelé požadují, aby za-
městnanci nosili při práci jím určené jednot-
né oblečení (např. zaměstnanci v dopravě,
v obchodech apod.). Toto jednotné oblečení
může být součástí ujednání pracovní smlou-
vy nebo i kolektivní smlouvy a kromě jiného
může mít i význam reklamní či jakési souná-
ležitosti k jednomu zaměstnavateli. Nejde
však ani v tomto případě o osobní ochranné
pracovní prostředky, i když zaměstnavatel to-
to jednotné oblečení zajišťuje zaměstnan-
cům sám na své náklady.

Speciální pracovní oděv
Při výkonu některých prací, kdy z hygienic-
kých nebo technologických či obdobných dů-
vodů zajišťuje zaměstnavatel zaměstnancům
speciální pracovní oděv, jako je tomu např.
v potravinářském průmyslu nebo při výrobě
jemných elektronických součástek. Ani tako-
vý oděv nemá charakter osobních ochran-
ných pracovních prostředků. 

Hodnocení rizik
Problémem úzce souvisejícím s přidělováním
vhodných OOPP je právě hodnocení rizik na
konkrétním pracovišti. Pokud se „provádí“
tak, jak je bohužel ještě pořád někdy skuteč-
ností, tedy víceméně opsáním nějakého „uni-
verzálního“ hodnocení bez náležitého zohled-
nění konkrétního pracoviště či práce („opraví
se“ pouze datum, názvy, razítka a podpisy),
logicky pak nemůže následné přidělování
OOPP právě podle takto „vytvořeného“ hod-
nocení rizik splňovat to, co se od něj předpo-
kládá – tedy eliminaci rizik a ochranu života
a zdraví zaměstnanců. Osoby odborně způ-
sobilé v prevenci rizik musí být nejen dokona-
le seznámeny s veškerými činnostmi a pro-
cesy na daném pracovišti, ale musí vzít v po-
taz i možnost vzniku mimořádných situací. 
Pokud z analýzy rizik na vašem pracovišti ne-
vyplynula nutnost přidělit OOPP na ochranu
nohou a zaměstnanci tedy nosí svoji vlastní
obuv, ale používají například pantofle, které
můžete jako zaměstnavatel považovat vzhle-
dem k podmínkám na pracovišti za nebez-
pečné, je možné v interní směrnici nařídit, že
mají zaměstnanci při práci používat pouze
bezpečnou obuv. Je i v zájmu zaměstnanců,
aby používali takovou obuv, která je neohrožu-
je. Viz rovněž zákoník práce, § 106 (4): „Kaž-
dý zaměstnanec je povinen dbát podle svých
možností o svou vlastní bezpečnost, o své
zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob,
kterých se bezprostředně dotýká jeho jedná-
ní, případně opomenutí při práci.“ Zaměstna-
nec tedy musí dodržovat při práci stanovené
pracovní postupy, používat stanovené pra-

Pracovní oděvy a obuv při výkonu práce

OCHRANA 
ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ
Zlín – Zaměstnavatelé se po-
měrně často setkávají s tím,
že zaměstnanci po přijetí do
pracovního poměru požadují
poskytnutí pracovních
oděvů či obuvi k výkonu
práce. Zaměstnance
k takovému požadavku
vede domněnka, že po-
kud si své oděvy zničí či
poškodí při práci, nastu-
puje povinnost zaměst-
navatele obstarat jim je
a pečovat o ně. Ale věc 
je poněkud složitější.
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covní prostředky, dopravní prostředky, osob-
ní ochranné pracovní prostředky atd. 

Nesprávně vybrané OOPP 
ohrožují zdraví zaměstnanců
Opomíjenou oblastí v přidělování OOPP je
otázka jejich účinnosti proti rizikům. Při špat-
ném výběru OOPP mohou tyto prostředky za-
městnancům ztěžovat výkon práce nebo do-
konce je nechránit proti rizikům vyplývajícím
z této práce. Nejhorší možný případ nastane
v okamžiku, kdy použitý OOPP nejenže ne-
chrání proti riziku, ale přímo ohrožuje zdraví
zaměstnance.
Při vlastním výběru OOPP je třeba vycházet
z návodů k jejich použití, popř. dalších doku-
mentů specifikujících jejich ochrannou vlast-
nost před působícími riziky, jako jsou napří-
klad technické listy, certifikáty, návody na po-
užívání a údržbu apod. Specifikace ochran-
ných vlastností je pak nutno ověřovat
i v příslušných technických normách pro jed-
notlivé druhy OOPP.
Zaměstnanci mohou obdržet pouze takové
OOPP, u kterých výrobce nebo dovozce po-
soudil shodu vzorku autorizovanou osobou
(zkušebnou) dle nařízení vlády č. 21/2003
Sb., které je prováděcím právním předpisem
zákona č. 22/1997 Sb., a spadajícím do
kontrolní kompetence České obchodní in-
spekce. Výjimkou jsou jednoduché OOPP,
u kterých uživatel může sám zhodnotit úro-
veň ochrany poskytované proti jednotlivým,
postupně účinkujícím minimálním rizikům,
jež mohou být včas a bezpečně uživatelem
rozpoznána.
Příkladem, kdy nevhodně zvolený OOPP ne-
ochránil zaměstnance před rizikem, může
být těžký pracovní úraz, ke kterému došlo při
odlévání hliníku. Zaměstnanec prováděl ruč-
ní lití tekutého hliníku do připravených forem.
Při lití do jedné z forem, ve které zůstala
zbytková vlhkost, došlo k explozi a rozstřiku
taveniny. Jelikož zaměstnanec stál nad for-
mou na zvýšené kovové platformě, došlo
k zastříknutí hliníku pod slévárenský plášť.
Pracovní kalhoty, které měl zaměstnanec na
sobě, měly ochrannou vlastnost pouze proti
sálavému teplu, ale nechránily proti postřiku
roztaveným hliníkem. Zaměstnanec utrpěl
rozsáhlé popáleniny 2. a 3. stupně ve spodní
části trupu a na nohou.

Pokud se tedy na práci, kterou zaměstnanci
vykonávají, vztahuje povinnost ochranných
prostředků (obuvi), je zaměstnavatel na své
vlastní náklady povinen zajistit vhodnou pra-
covní obuv,
tedy takovou,
která by vyho-
vovala jak
bezpečnost-
ním náležitos-
tem, tak fyzickým
předpokladům
a zdravotním potře-
bám zaměstnanců.

V dalším čísle Světa textilu & obuvi se bude-
me věnovat výběru správné a bezpečné pra-
covní obuvi.

PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA

Použité zdroje:
■ Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
v platném znění
■ www.bozpprofi.cz/33/zaostreno-na-
pracovni-obuv-uniqueidgOkE4NvrWuOKa
QDKuox_Z1ONWgp8ZkEcSbIi81ptm44/
■ www.bozpinfo.cz/co-je-bezpecna-obuv
■ www.novinky.cz/kariera/208203-poradna-
pracovni-obuv-zdarma-jen-pokud-se-
nezabyvate-papirovanim.html

Zatímco v některých provozech je pracovní oděv samozřejmostí... …jinde to vidí jinak! 2x ilustrační foto: sxc.hu
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Hodonín – FoklorStyl je firma z Hodonína
a funguje díky týmu nadšenců Veroniky
Hrubé Krásné, Magdalény Němečkové
a Ladislava Matušky. Schowroom má
FolklorStyl v Brně v prostorách výrobní
dílny MaTexLine.

Brno. Toto jihomoravské město je známé svo-
jí dlouholetou tradicí textilní výroby a patří
k němu přezdívka Brno – moravský Manches-
ter. V Bratislavské ulici se nachází showroom
firmy FolklorStyl, ale i dílna, kde vznikají krás-
né kousky inspirované tradicí. Nyní vám přiná-
šíme rozhovor s jejím jednatelem a majitelem
dílny Ing. Ladislavem Matuškou, který folklo-
rem žije také ve svém soukromí.

Pane Matuško, jak jste se dostal k folk-
lóru?

Folklor mě provází už od prvního ročníku na
střední škole v Boskovicích. To jsem se učil
seřizovat šicí stroje Minerva Boskovice a do
folklorního souboru tehdy sháněli nějaké klu-
ky, a tak jsme se tam s kamarády šli za děv-
čaty podívat. Po první taneční zkoušce jsem
měl dojem, že toto přece nikdy nemůžu dě-
lat. No a jak to tak bývá, folklór mě nakonec
nadchl a dnes už je to třicet let, co mě baví.
Je to moje srdeční záležitost. A navíc vidím
smysl v udržování tradic. To, že jednou pro-
pojím činnost, která mě baví s mojí prací,
mě ani ve snu nenapadlo.

Čím se vyznačuje firma FolklorStyl?

Při výrobě našich oděvů vycházíme z tradiční-
ho krejčovského řemesla, ke kterému se vá-
že nutná zručnost a um. Nemáme v úmyslu

dnešním krojovým řemeslníkům nijak „fušo-
vat“ do řemesla, ale naopak si jich nesmírně
vážíme a jsme rádi, že s tím, co zachovávají,
se můžeme stále inspirovat. Jdeme s dobou
a využíváme nové technologie při výrobě odě-
vů, kvalitní, ale zároveň i moderní a praktické
materiály, které zákazník (firma, ale i koncový
spotřebitel) ocení pro své vlastnosti. Kvalita
krejčovského zpracování je pro nás opravdu
zásadní. Chceme ukázat, že motivy inspirova-
né tradicí lze využít v jakékoliv době, protože
jak známo, vše vychází z minulosti a opírá se
o historii, a tu bychom měli znát a mít k ní pa-
třičnou úctu. Naše výrobky je možné nosit
nejen v průběhu folklórních akcí, kdy chcete
mít na sobě něco jiného než kroj, ale najdou
si také místo v běžných dnech, protože jsou
výborně kombinovatelné s různými oděvy, jde-
li o trika, výborně se hodí, jak k džínům, krát-
kým kalhotám, tak i sukním.

Co všechno jste na zakázku schopni vy-
tvořit?

Ve spolupráci s designéry a textilními výtvar-
níky navrhujeme vzory na pleteniny, zde se
mi podařilo navázat na mé dlouholeté zkuše-
nosti v oblasti pletené módy v Německu, kde
jsem působil přes 14 let. Znám technologii
výroby velmi dobře. Nyní v brněnské dílně
máme dva pletací stroje a šicí stroje, kde vy-
rábíme jak pletenou módu, tak trika, halen-
ky, ale i krátké kalhoty. Velmi si vážím spolu-
práce s návrháři Petrem Kaloudou a Ivetou
Konečnou. Stěžejní zakázky máme převážně
z oblasti společenské módy, kde nutně spolu-
pracujeme s profesionály v tomto oboru
z Prostějova. Dlouhodobě se známe a jsme
schopni upravit proces výroby tak, abychom
zachovali dnešní prvotřídní kvalitu MTM (Ma-
deToMeasure) zpracování, a navíc obohatili
naše výrobky originálními výšivkami. Vznikají
tak jedinečné vyšívané pánské obleky a dám-
ské kostýmky na míru. Nyní připravujeme
pletené sako jak pro pány, tak pro dámy, a to
s krásnými výšivkami. Moc se těším na vý-
sledek naší snahy.

Proč jste se rozhodli vycházet z tradice?

Každý jsme vystaveni tlaku globálního světa,
který přináší nepřeberné množství nejen tex-
tilních výrobků. Oděvy vyrobené v Bangladé-
ši, Indii a jinde v Asii chrlí továrny po kontej-
nerech, a přesto si je mnohdy těžké vybrat
a najít ten svůj styl. Odtud také vychází název
naší firmy FolklorStyl. Nemohli jsme v obcho-
dech sehnat něco, co se nám bude dobře
nosit a v čem se budeme cítit tzv. sví. Mys-
lím, že přístup k oděvu, který měli naši před-
ci, je obrovským příkladem, a proto z tradic

30

FolklorStyl s.r.o. 

NOVÁ VÝZVA 
PRO VÁŠ BUSINESS

Foto: Vojtěch Novák a Petr Majer

Ing. Ladislav Matuška

Foto: archiv FolklorStyl

Foto: Ota Nepilý

Foto: Lubomír Buchta
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vycházíme. Vážíme si práce lidí a nestydíme
se nosit častěji a opakovaně totéž kvalitní ob-
lečení. V krojích se ukrývá trvalá hodnota es-
tetického cítění našich předků, co steh, to
záznam do budoucnosti a trvalá hodnota je-
diného majetku tehdejšího obyvatelstva, kte-
rým byl právě oděv. Jsme hrdí na to, že nám
prvním vzorem pro naši práci byly podlužác-
ké červenice. Na evropském světadílu zcela
ojedinělé nohavice, které se, co vím, objevily
právě pouze tady. A takových jedinečností je
ve folklorním světě mnoho. O tom by se dalo
tolik vyprávět, ale to asi až někdy příště.
V České republice se koná pravidelně spousta
akcí, kde je možné vše, o čem mluvím správ-
ně „nasát“. Za návštěvu jistě stojí HODY Jižní
Morava, MFF Strážnice, Jízda králů, Slovácký
rok Kyjov, Folklorní mejdlo Praha, Víno a tradi-
ce vína a vinných sklepů na Jižní Moravě. 
Řekl bych, že ať už tradičních prvků či v mo-
derní podobě si v zemích, jako jsou Rakou-
sko, Německo, Švýcarsko, ale i Slovensko
a Maďarsko, cení více lidí než v České repub-
lice, a to je škoda. Věřím totiž, že tradiční
prvky v nové podobě inspirované tradicí mají
své místo v jakékoliv době. Neměli bychom
zapomínat na své kořeny. Důkazem o mých
slovech je zapsání modrotisku v roce 2018
na seznam UNESCO.

Jak vidíte budoucnost tradičních prvků?

Budoucnost vidím pozitivně, např. na olympi-
ádu v Japonsku 2020 budou navrhovány odě-
vy z modrotisku, což mimo jiné svědčí o jeho

oblíbenosti. Velmi aktuální téma je slow fashi-
on, smysluplná móda, do které se naší čin-
ností výroby také zařazujeme. People – friend-
ly – výroba pouze tolik, kolik je třeba bez nad-
produkce velkých sérií v zemích s minimální
mzdou, reálné mzdy a práce švadlen v ČR dá-
le pak Eco friendly – materiály z prověřených
českých nebo evropských zdrojů, výroba na
zakázku pouze to, co zákazníci chtějí a ne více,
minimalizace odpadu a případné jeho další vy-
užití. Originální design vycházející z našich tra-
dic, autorská autentická móda nepodléhající
trendům, dlouhá životaschopnost oděvů. Udr-
žitelnost nám není cizí.

S kým jste spolupracovali a aktuálně spo-
lupracujete?

S vinaři. Tvořili jsme jejich uniformu s výšivka-
mi folklorních prvků, na uniformě nechybí
hrozny jakožto jejich symbol. Hejtman Jiho-
moravského kraje pan Šimek také nosí vinař-
ský oblek od nás. Spolupracujeme s mladými
designéry a textilními školami, protože nám
záleží na udržení textilního a oděvního řemes-
la. Spoluprací znalosti studentů prohlubuje-
me a snad je tím inspirujeme k tomu, že své-
mu řemeslu chtějí opravdu rozumět, a také
jej i umět. Pak budou vznikat hodnotné a kva-
litní oděvy. Spolupracujeme i s odborníky z ob-
lasti etnografie a dokonce jsme uspořádali na
Textilní škole v Brně workshop, na kterém na-
še úsilí podpořili svojí účastí jak oborníci, kteří
šijí kroje, tak i etnografové jako jsou prof. Kří-
žová z Ústavu Etnografie Masarykovy univer-

zity, Dr. Dvořáková z Muzea města Brna, ale
i Liběna Rochová, která s navrhováním odě-
vů, s prvky lidových tradic má u nás dle mého
názoru největší zkušenosti. Tato setkání mě
osobně velmi inspirují, dodávají mi energii
a posouvají dál. 

Jaké plány máte do budoucnosti?

Největším naším úsilím a cílem, je úspěšně
existovat v textilním a oděvním průmyslu
a uživit malou textilní dílnu, jejíž výrobky na-
jdou své místo minimálně v každém okres-
ním městě České republiky v obchodech, ale
i šatnících lidí. Jedině tak to naše řemeslo
totiž nezanikne a mohou tak vznikat opravdu
smysluplné věci. 

Co byste rád dodal závěrem?

Rádi vás uvidíme na kontrakčních dnech
16.–18. února 2019 v prostorách našeho
showroomu na Bratislavské ulici č. 73 v Brně.
Jsou to dny, kdy se konají také veletrhy STYL
a KABO. V průběhu kontrakčních dní u firmy
FolklorStyl máte výhodnou obchodní příležitost
ucelené objednávky v předstihu a získat tak
nejvýhodnější ceny při objednávkách ucelených
počtů ve všech velikostech od barvy, např. je-
den model jedné barvy po dvou kusech v pěti
velikostech = dostatečná připravenost na spo-
třebitelského zákazníka a zároveň atraktivní
cena přímo od výrobce.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Showroom:
Bratislavská 73, 602 00  Brno
tel: +420 606 099 732
e-mail: matuska@folklorstyl.cz
www.folklorstyl.cz

Vinařský oblek firmy
FolklorStyl nosí i hejtman
Jihomoravského kraje
Bohumil ŠimekFoto: Petr Omelka Foto: Jiří HloušekFoto: Lubomír Buchta
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Zlín – Již tři roky, od února 2016, je podle
§ 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“)
prodávající povinen informovat spotřebite-
le jasným, srozumitelným a snadno do-
stupným způsobem o subjektu mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů, který
je pro daný typ nabízeného, prodávaného,
poskytovaného nebo zprostředkovaného
výrobku nebo služby věcně příslušný. In-
formace musí zahrnovat též internetovou
adresu tohoto subjektu. Jestliže prodáva-
jící provozuje internetové stránky, uvede
tyto informace i na těchto internetových
stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi
prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na
obchodní podmínky, uvede informace pod-
le věty první a druhé rovněž v těchto ob-
chodních podmínkách.

Prodávající, za předpokladu, že naplní dikci
zákona, může způsob poskytování informací
přizpůsobit charakteristikám svého podniká-
ní. Jednou z forem, jak tuto zákonnou infor-
mační povinnost naplnit, mohou být i tzv. re-
klamační řády vydávané podnikatelem. S vý-
jimkou oblasti telekomunikací, služeb finanč-
ního trhu a energetiky je subjektem
mimosoudního řešení sporů Česká obchodní

inspekce a Sdružení českých spotřebitelů.
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spo-
třebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu
z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit
vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat
návrh na mimosoudní řešení takového sporu
určenému subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů. Takovými subjekty
pro sortiment obuvi a dalšího spotřebního
zboží jsou:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00  Praha 2

a

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. 
Pod Altánem 99/103 
100 00  Praha 10-Strašnice 

Pokud prodávající provozuje internetové
stránky, je třeba informaci o subjektu mi-
mosoudního řešení sporů zveřejnit také na
těchto stránkách. Stejně tak, využívá-li pro-
dávající standardizované obchodní podmín-
ky, je povinen informaci o mimosoudním
řešení spotřebitelských sporů uvést také
zde.

Pokud tedy dojde ke sporu, tak podle § 14
odst. (2) ZOS platí následující: „v případě
sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím,
který se nepodařilo mezi stranami urovnat
přímo, poskytne prodávající spotřebiteli in-
formace uvedené v odstavci 1 v listinné po-
době nebo na jiném trvalém nosiči dat.“
Trvalým nosičem dat je jakýkoli nástroj, který
umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi
ukládat informace určené jemu osobně, a to
způsobem vhodným pro jejich budoucí použi-
tí, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který
umožňuje reprodukci uložených informací
v nezměněném stavu. V praxi půjde přede-
vším o elektronickou poštu.

Kompetence ČOI 
Vedle své role subjektu mimosoudního řeše-
ní spotřebitelských sporů Česká obchodní in-
spekce vykonává v této oblasti také dozor
nad dodržováním některých povinností pro-
dávajícími.
Jak bylo uvedeno výše, prodávající, za
předpokladu, že naplní dikci pří-
slušného právního předpisu,
může způsob poskytování
informací přizpůsobit
charakteristi-
kám svého
podni-

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

INFORMAČNÍ POVINNOSTI
PRODÁVAJÍCÍHO

3x ilustrační foto Pixabay
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kání. Zda prodávající těmto požadavkům
dostál, bude inspektory České obchodní in-
spekce posuzováno vždy jednotlivě s při-
hlédnutím k charakteristikám konkrétního
případu. Vedle informační povinnosti podle
§ 14 ZOS má prodávající také povinnost
úzce spolupracovat a poskytnout České
obchodní inspekci nebo pověřenému sub-
jektu součinnost potřebnou k efektivnímu
průběhu mimosoudního řešení spotřebitel-
ského sporu, mimo jiné vyjádřit se do 15
pracovních dnů k návrhu na mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu, o kterém
byl Českou obchodní inspekcí případně ji-
ným oprávněným subjektem vyrozuměn.
Porušení těchto povinností podnikatele
může být klasifikováno jako správní delikt,
za který může být Českou obchodní inspek-
cí uložena pokuta do výše jednoho milionu
korun.
Jaká je tedy tříletá praxe v oblasti mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů? Česká
obchodní inspekce nebo pověřený subjekt vy-
zve prodávajícího, aby se vyjádřil k předmět-
né reklamaci, která nebyla z jeho strany
uznána jako oprávněná, do 15 dnů. V rámci
mimosoudního řešení spotřebitelského spo-
ru strany:

■ nemusí být zastoupeny právním zástup-
cem,

■ mohou využít nezávislé poradenství nebo
zastupování či pomoc třetí osoby, 

■ mohou nahlížet do dokumentace vztahující
se k projednávanému sporu, pořizovat so
kopie nebo opisy tvrzení, důkazů, doku-
mentů a skutečností předložených druhou
stranou a vyjádřit se k nim, 

■ mají právo vyjadřovat k věci svůj názor,
■ spotřebitel může ukončit účast v mimo-

soudním řešení spotřebitelského sporu
v kterékoliv fázi,

■ v případech uvedených v §20u, odst. 2
zákona o ochraně spotřebitele budou in-
formovány v listinné podobě nebo na ji-
ném trvalém nosiči dat o ukončení mimo-
soudního řešení spotřebitelského sporu
a o skutečnostech, které vedly k ukončení
mimosoudního řešení spotřebitelského
sporu,

■ zahájením mimosoudního řešení spotřebi-
telského sporu není dotčeno právo stran

sporu domáhat se ochrany svých práv
a oprávněných zájmů soudní cestou.

Pomáhá i ČOKA
Je nutné říci, že prvních šest měsíců od za-
koupení spotřebního zboží je průkazní povin-
nost na straně prodávajícího. To tedy zname-
ná, že prodávající má prokázat, že zboží
(obuv) byla při zakoupení bez vad a v kvalitě
obvyklé. V dalším běhu dvouleté lhůty pro
uplatnění práva z vady je průkazní povinnost
již na kupujícím. V této souvislosti Česká ob-
chodní inspekce doporučuje prodávajícím,
aby, pokud zamítají reklamaci v prvních šesti
měsících, měli k dispozici nejlépe odborný po-
sudek třetí strany. Většinou se tak děje po-
souzením od výrobce nebo dodavatele, pří-
padně od soudního znalce apod. Nestranné

posouzení obuvi zajišťuje pro své členy 
i Čes ká obuvnická a kožedělná asoci-

ace (ČOKA). Každý prodávající by
měl zamítnutí reklamace prová-

dět kvalifikovaně a s důklad-
ným odůvodněním, proč

reklamaci zamítá
a proč je dle jeho ná-

zoru neoprávněná.
Je také nutné se
vždy v posouzení

vyjadřovat ke kon-
krétní reklamaci –

nestačí obecné
formulace, že re-

klamace nebyla
uplatněna včas nebo že

jde o mechanické poškoze-
ní apod.

I když požadavek na odborné posouzení rekla-
mace „třetí stranou“ je nad rámec zákona,
protože se jakoby upírá odborná zdatnost pro-
dávajícímu, který ze zákona za kvalitu prodáva-
né obuvi odpovídá, je možné se na nestran-
ném posouzení „třetí stranou“ vždy dohod-
nout. Bohužel náklady na toto posouzení, po-
kud se obě strany sporu nedohodnou
písemně jinak, půjdou vždy za prodávajícím.
Nicméně prodávající by měl věrohodným způ-
sobem dokázat, že prodává bezvadné zboží
(obuv) a v požadované kvalitě. Jako dostačující
důkaz jsou považovány např. certifikáty u pra-
covní obuvi, zdravotní obuvi, certifikáty systé-
mů řízení kvality výroby, ale i výsledky zkoušek
hotové obuvi podle požadavků ČSN 79 5600
Obuv – požadavky a zkušební metody či jiných
norem a předpisů. Rovněž by se nemělo zapo-
mínat na důkladnou kontrolu obuvi při prodeji.
To znamená, že každá obuv by měla být u po-
klady důkladně zkontrolována, a to nejen, zda
sedí velikosti obou půlpárů, ale také zda nejde
o tzv. nepár. Kontrolujeme výšky zadních dílců,
ustředění obuvi, případně i rozbarvení levého
a pravého půlpáru – v obchodě je téměř vždy
ještě možné obuv správně spárovat. Pokud
ale prodáme „nepár“ obuvi zákazníkovi, bude
jeho reklamace vždy oprávněná. 

PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA

Zdroje:
■ Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spo-
třebitele v platném znění
■ www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-
pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-
reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
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Strážnický modrotisk

ZAPSÁN 
DO SEZNAMU UNESCO!

Modely M. Drápalové vznikly ve spolupráci
s dílnou Strážnický modrotisk

Dílna rodiny Jochových byla založena ve
Strážnici v roce 1906. Od té doby –
s krátkou přestávkou na počátku pade-
sátých let – tu vznikají modrotiskové
výrobky. V roce 1954 dílnu převzalo
Ústředí lidové umělecké výroby.
Když tato organizace v devadesá-
tých letech skončila, došlo k privati-
zaci. Vznikla společnost s ručením
omezeným Arimo. Ta – kromě prá-

ce ve mzdě (šití ložního prádla pro rakou-
ského partnera) – se zabývá i modrotiskem.

„Název Strážnický modrotisk je naší ob-
chodní značkou,“ vysvětlila nám paní Iva
Bartošková, pokračovatelka rodinné tradice
Jochových. Její dcera – Gabriela – nás pak
provedla celou dílnou, kde dnes pracuje cel-
kem pět zaměstnanců. 

Plátno je nejdříve naškrobí
Celý proces začíná naškrobením 100% bavl-
ny – bílého plátna – v pšeničném škrobu. Plát-
no se usuší a vymandluje a je tak připravené
k tisku. Tiskne se ručně pomocí forem, které

Strážnice – O tom, že textilní tiskařská technika modrotisk je od listopadu loňské-
ho roku na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO jsme psali již v mi-
nulém vydání Světa textilu & obuvi. Zajímavé je, že o zápis požádalo společně cel-
kem pět zemí: Kromě Rakouska, Slovenska, Maďarska a Německa také Česká
republika. V ČR jsou dnes v podstatě jen dva významnější výrobci modrotisku:

Modrotisk Danzinger v Olešnici na Moravě a firma Strážnický modrotisk. A právě
tu jsme v minulých dnech navštívili.

2x foto Vojtěch Veškrna
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jsou vyřezávané do hruškového dřeva. Ty jsou
třívrstvé. Pro snazší orientaci tiskaře jsou
v rozích opatřeny hřebíčky, které tak pomáha-
jí v návaznosti vzoru. Později začaly vznikat
jemnější vzory, kdy se vzor vyťukával pomocí
mosazných plíšků a hřebíčků. Mimochodem –
těch raznic zde mají zhruba 200. A zhruba
200 let stará je ta nestarší z nich! 
Tiskne se hmotou, zvanou „rezerva“, kterou
si každá dílna vaří sama. „Recept rezervy je
rodinným tajemstvím, kde jde hlavně o po-
měry jednotlivých složek. Patří k nim mimo ji-
né kaolín, arabská guma, modrá skalice
a další,“ usmívá se Gabriela, která sama
plátno tiskne. Tisknou zde 13metrové kupo-
ny o šířce 132 centimetrů. Když vezmeme
v potaz, že tiskařská matrice má nejčastěji
rozměry 25x25 centimetrů, musí se tiskař-
ka opravdu ohánět! Měsíčně Gabriela potisk-
ne zhruba 500 metrů plátna. Poté se plátno
nechá 7–10 dní schnout. 
Plátno, které odebírají od Milety Hořice, je
tak připravené ke druhé fázi tiskařské výroby
a tou je barvení v indigové lázni. Od devate-

náctého století se používá syntetické indigo.
Barví se v lázni, která je dva metry hluboká.
Celý proces barvení se opakuje pětkrát až
šestkrát. Plátno se poté nechá uschnou
a na druhý den se může prát. Do vody se při-
dává mj. lehký roztok kyselina sírové, která
pomáhá odstranit tiskařskou „rezervu“. „Tím
získáme bílý vzor. Plátno se pak jen usuší
a vymandluje a je připraveno k expedici,“ uza-
vírá exkurzi po dílně Gabriela. 

Zájem o metráž i konfekci
Co se v plátnem děje poté? „To je různé,“ be-
re si slovo Jitka Binderová, sestra Ivy Barto-
škové. A vysvětluje nám, že své výrobky dělí
na několik kategorií: K nejvyhledávanějšímu
interiérovému zboží patří bezesporu prostír-
ky a ubrusy s pestrými vzory. Své příbytky si
dále můžete zkrášlit modrotiskovými polštář-
ky či závěsnými obrázky a kalendáři. Výrobky
jsou zdobeny jak tradičními motivy, tak osobi-
tými návrhy výtvarníků. Dle přání zákazníka
v dílně ušijí také modrotiskové povlečení.
Co se týče oděvů, v reakci na zájem zákazníků

ve Strážnici nabízejí jak univerzální modely za-
vinovacích sukní a kalhot, tak i klasické pán-
ské košile i trenky. Jako doplňky nabízejí mo-
drotiskové tašky a šátky, a to v různých prove-
deních. Pro pány májí připraveny slušivé kra-
vaty. Šikovné kuchařky potěší pestré vzory
kuchyňských zástěr a chňapek. Připravena
mají modrotisková přáníčka pro různé příleži-
tosti, modrotiskové figurky, jehelníky i levan-
dulové polštářky. Praktičnost záložek i obalů
na zápisníky a knížky ocení každý z nás.
„Stejně jako naši předci tiskneme i my me-
tráž určenou pro lidové kroje, a to dle kon-
krétních požadavků folklorních souborů i jed-
notlivců. Na zakázku zhotovíme metráž na
valašské fěrtochy i hradišťské mužské slimá-
kové zástěry,“ dodává paní Jitka. Pracují ta-
ké s formami, které si zákazníci zapůjčí v mu-
zeích či v jiných modrotiskových dílnách, pod-
mínkou však je dobrý stav forem. V rámci
možností dílny lze zhotovit i jinobarevný mo-
drotisk či zajistit jiné speciální úpravy poža-
dované tradicí jednotlivých regionů.

Modrotisk není jen modrá a bílá
Produkce modrotisku ve Strážnici není velká,
ale poptávce po tomto specifickém druhu
zboží postačí. V sídle firmy ve Strážnici fun-
guje kromě samotné dílny i malý obchod,
kde je v nabídce veškerý sortiment. Kromě
toho má firma i svůj e-shop, kde najdete dal-
ší podrobnosti. 
A jak ve firmě reagovali na zápis do seznamu
nehmotného kulturního dědictví UNESCO?
„Je to pro nás všechny čest, že pokračujeme
v tradici našich předků. Zároveň pociťujeme
i větší zájem médií, což nás také těší,“ usmívá
se Iva Bartošková. Vzápětí ale dodává, že ve
větší publicitě vidí i jistou hrozbu: „To, když
jsou za modrotiskové výrobky vydávány tako-
vé, které nemají s modrotiskem nic společné-
ho. Už jsem viděla ,modrotiskové‘ plavky. Při-
tom šlo o obyčejné plavky – v bílé a modré
barvě. Takže větší ochrana modrotisku by by-
la žádoucí.“ Michal Korol

Foto: autor

Co je to modrotisk? 
Modrotisk je tradiční technika výzdoby textilií
a zároveň název pro tmavě modrou látku
s bílými vzory, která se touto tiskovou tech-
nikou vyrábí. Jde o negativní tisk, kdy se tex-
tilie potiskne v místech, která mají zůstat bí-
lá. Potisk se provede rezervou – vykrývací
směsí, která ochrání požadovaná místa
před kontaktem s barvivem a která se po

barvení odstraní vypráním. K tisku se tradičně používají dřevěné formy, do kterých
jsou požadované vzory vyřezány nebo vytvořeny pomocí zapuštěných kovových drátů
a plechů. Původně se k obarvení indigem používala zákazníky donesená domácí lněná
plátna, ve druhé polovině 19. století lněná a bavlněná plátna přímo z továren. 
Jak dále uvádí Wikipedie, od konce 18. století pronikal modrotisk do lidových krojů, 
jeho obliba vzrostla hlavně v 19. století. Pro některé oblasti jako např. Horácko nebo
Valašsko se stal typickým materiálem. V 19. století byla modrotiskařská dílna snad
v každém malém městečku, ve 20. století jich začalo ubývat. Dnes u nás zbyly prak-
ticky jen dvě provozovny.

Detail jedné z matric

Gabriela Bartošková s tiskařskou matricí Ve Strážnici mají i konfekční dílnu
Regály v obchodě nabízejí
nejrůznější modrotiskové výrobky
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Zlín – 21. ledna
1994 se sešla 
v Brně při veletrhu
KABO v Domě tech-
niky ustavující schů-
ze České obuvnické
asociace (ČOA). Aso-
ciace pak byla oficiál-
ně registrována dne 
3. března 1994.

Podnět k tomuto počinu dal Ing. Jiří Mlej-
nek, tehdejší generální ředitel společnosti
STIVAL. Již od počátku byla asociace zalo-
žena jako sdružení výrobců a prodejců
obuvi a dalších doprovodných sortimentů,
což se ukázalo jako velmi prozíravé. 

V té době existovalo mnoho silných a vel-
kých výrobců obuvi, a to nejen ve Zlínském
kraji, ale i řada výrobních obuvnických druž-
stev, které byly kolektivním členem asoci-
ace. Stěžejním tématem bylo zpočátku
uspořádat trh s obuví tak, aby se přizpůso-
bil zvyklostem v západní Evropě. Bylo nutné
uspořádat pro každou sezonu jednu prezen-
tační akci, která by představila nové kolekce
obuvi a kožené galanterie. V návaznosti na
prezentační veletrh pak bylo cílem uspořá-
dat cca do měsíce pouze jednu společnou
kontraktační akci pro maloobchody s obuví.
V roce 1994 totiž připadla téměř na každý

den jedna kontraktační akce na různých
místech České republiky.

Garant veletrhu KABO
Veletrhem, kde se začaly jednotně prezento-
vat za celou ČR výrobci a velkoobchody
s obuví a koženou galanterií, se stal veletrh
Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží –
KABO v Brně. ČOA na základě smlouvy
s BVV a.s. vždy podporovala pouze tento je-
diný prezentační veletrh v rámci celé ČR.
Asociace se stala odborným garantem vele-
trhu KABO a zůstala jím dodnes.
Zpočátku byly návazné kontrakty obuvi a ko-
žené galanterie organizovány ČOA ještě ve
Zlíně, ale v důsledku rozdělení Českosloven-
ska význam Zlína z hlediska pořádání kon-
traktačních akcí upadal. Navíc byla do Zlína
velmi špatná dopravní dostupnost. 
Asociace postupně získala kontakty a navá-
zala spolupráci s podobnými sdruženími po
celé Evropě a stala se členem mezinárod-
ních organizací CEC, CEDDEC a UITIC. Za
pomoci pana Jana Pivečky se dařilo zajišťo-
vat společné výstavní expozice českých výrob-
ců na veletrhu GDS, kdy jeden běh veletrhu
podporovala vždy německá společnost pro
spolupráci PROTRADE a další běh pak minis-
terstvo hospodářství, následně pak i minis-
terstvo průmyslu a obchodu (MPO ČR). Po-
dařilo se prosadit do podporovaných veletr-
hů např. i veletrh Expo Riva Schuh v ital-

ském městě Garda, výměnné výstavní akce
probíhaly i mezi českými a maďarskými fir-
mami. Posledním podpořeným veletrhem
s kolektivní účastí členů asociace byl veletrh
MosShoes v Moskvě, a to ještě před uvale-
ním sankcí na Rusko.

Boj proti nekalým praktikám
To, co začalo výrobce velmi tížit v letech
1994–1996, byl značný nárůst dovozů
obuvi z asijských zemí za nereálně nízké ce-
ny. Již v roce 1997 vedla asociace jednání
na MPO ČR a poukazovala na skutečnost,
že v Evropě existují tzv. minimální dovozní
ceny na obuv. A navíc ještě i kvóty, které
stanovují, kolik obuvi se smí do jednotlivých
zemí dovézt. Nicméně naše republika snad
jako jediná v Evropě analogická opatření ne-
zavedla, což zhoršilo situaci českých výrob-
ců. Po ruské měnové krizi v roce 1998 aso-
ciace opět jako první zpracovala dopady té-
to krize na obuvnický sektor a požadovala
po MPO ČR převedení pohledávek na Kon-
solidační banku a zachování cca 7 000 pra-
covních míst. Ani tento návrh nebyl akcep-
tován, přestože vlády ostatních zemí svým
výrobcům pomohly situaci v Rusku účinně
řešit. V roce 2004 asociace zpracovala
a podala podnět na antidumpingové šetření
vůči Číně v oblasti nadměrných dovozů obu-
vi a vzhledem k újmě, kterou odvětví působí,
ale opět vše zůstalo bez patřičné odezvy.

Česká obuvnická a kožedělná asociace slaví 25 let

UZNÁVANÁ AUTORITA
V BRANŽI

Setkání členů ČOKA s Tomášem Baťou-juniorem při příležitosti odborného semináře pro členy ČOKA na Baťově vile ve Zlíně v květnu 2008
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Byla realizována celá řada dalších aktivit vůči
nadměrným dovozům a nekalým praktikám
při prodeji obuvi, ale i textilu na tržištích.
V tomto boji jsme postupovali vždy společně
i s textilní asociací ATOK, protože i výrobci
textilu a oděvů byli tímto způsobem postupně
likvidování a vytlačováni z domácího trhu.
Protože vládní politika, ať již byla vláda „pra-
vicová“ nebo „levicová“, nezajistila ochranu
domácích výrobců, museli se tito přizpůsobit
podmínkám na trhu a přejít na výrobu výrob-
ků sice s vyšší přidanou hodnotu, které ale
mohou produkovat v mnohem menším
množství. Velké firmy zeštíhlely, omezily vý-
robní program a některé i zanikly. Vznikly
však firmy nové, které ale již mají charakter
menších či rodinných firem a které jsou
dnes převážně členy České obuvnické a ko-
žedělné asociace. 

Certifikace dětské obuvi
Asociace již od roku 1996 začala na základě
požadavku svých členů pracovat na stanovení
požadavků pro dobrovolnou certifikaci dětské
obuvi. Inspiraci našla v německém systému
WMS a v polském systému Zdravá stopa.
Značka Žirafa pak byla registrována na Úřa-
du průmyslového vlastnictví v roce 1997. Od
této doby je permanentně prováděna osvěta
ke zdravému obouvání zejména dětí, ale i do-
spělých a značka získala velkou oblibu mezi
spotřebiteli. Před třemi lety asociace uvedla
v život novou značku Komfortní obuv, která je
udělována obuvi pro dospělou populaci. Obě
značky byly přijaty do vládního programu Če-
ská kvalita, protože mají značnou vypovídající
schopnost pro spotřebitele a garantují i vyso-
kou kvalitu takto označené obuvi.
Vraťme se ale ještě k historii. V letech
1997–1999 realizovala Univerzita Tomáše
Bati (tehdy to ještě byla Fakulta technologická
ve Zlíně, Vysokého učení technického v Brně)
ve spolupráci s asociací rozsáhlé antropolo-
gické měření dětské nohy. Poprvé v historii
byl zjišťován o zdravotní stav a onemocnění
dětských nohou. Díky spolupráci s RNDr. Pa-
vlou Šťastnou, Ph.D. jsme získali neocenitel-
né zkušenosti. V roce 1999 proběhla ve Zlí-
ně také první mezinárodní konference ke
zdravému obouvání dětí. Na tuto tradici jsme
navázali spoluprací s Českou podiatrickou
společností a pořádáním pravidelných mezi-
národních sympozií v Brně a ve Zlíně.
Asociace řešila za dobu své existence rov-
něž řadu dalších projektů ve spolupráci s od-

bornými školami a zejména s Fakultou tech-
nologickou Univerzity Tomáše Bati, konkrét-
ně s doc. Ing. Petrem Hlaváčkem, CSc. Také
od něj jsme získali řadu cenných rad a zkuše-
ností. V současné době jsme schopni prová-
dět velmi odborné práce a pomáhat firmám
např. při hodnocení konstrukce kopyt, kon-
strukce obuvi, provádět poradenství při re-
klamačním řízení apod. 
Uvádíme alespoň ty nejdůležitější mezinárodní
projekty, které byly řešeny v poslední době.
Projekt E-Shoe Learning, který byl financován
z programu Leonardo da Vinci a zabýval se
možnostmi zkvalitnění odborných znalostí
pracovníků obuvnického průmyslu na úrovni
dělnických profesí, projekt Innofoot, který byl
financován v rámci projektů Collective Rese-
arch Projects z prostředků 6.RP EU a zabýval
se ortopedickou obuví a korekčními prvky do
obuvi, projekt Step to Sustainability (S2S),
který se zabýval udržitelností výroby obuvi
v Evropě a projekt High and Quality Shoes
(HeS) v rámci programu EU ERASMUS +,
který se zabýval výrobou vysoce kvalitní a lu-
xusní obuvi. Od roku 2018 se asociace podílí
také na řešení mezinárodního projektu Sho-
eMan, který vytváří nový interdisciplinární
vzdělávací program pro manažera v obuvnic-
ké firmě a kombinuje odborné a průřezové
dovednosti spojené s podnikáním, inovace-

mi, a to jak technologickými, tak i netechno-
logickými.
Protože asociace byla, jak již bylo uvedeno
na začátku, vždy i sdružením určeným pro
obchodníky, začala ihned po svém založení
působit směrem k maloobchodu, a to zejmé-
na pořádáním pravidelných školení k zása-
dám prodeje, k anatomii a fyziologii nohy,
k psychologii prodeje, ale zejména k zákon-
ným povinnostem prodávajících a k rekla-
mačnímu řízení. Za 25 let činnosti se asoci-
ace stala v této oblasti uznávanou autoritou
pro maloobchodní prodejce.
Co se týká právní formy, existovala původní
asociace jako zájmové sdružení právnických
osob, kdy ale fyzické osoby neměly hlasovací
právo. Z tohoto důvodu, aby nedocházelo
k diskriminaci členů – fyzických osob, došlo
v roce 2005 k transformaci na zaměstnava-
telský svaz a byl rozšířen název na Českou
obuvnickou a kožedělnou asociaci. Asociace
se stala díky své odborné činnosti a korekt-
nosti při jednání uznávaným partnerem pro
centrální orgány jako jsou ministerstvo prů-
myslu a obchodu, ministerstvo páce a soci-
álních věcí, či ministerstvo zdravotnictví, ale
je také garantem odborného školství pro mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

PhDr. Vlasta Mayerová, tajemnice ČOKA
Foto: archiv ČOKA

20 let ČOKA – veletrh KABO (únor 2014)

Školení ČOKA k OOPP při MSV (září 2016)
Předávání ocenění Žirafa – Česká
kvalita firmě Fare (Brno, srpen 2006)
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Více zpřístupnit lidem rozsáhlý areál brněn-
ského výstaviště a trvale tak otevřít dosud
uzavřené hektary uprostřed města. To byla
vize koalice v čele s exprimátorem Petrem
Vokřálem (ANO) – navzdory nesouhlasu ve-
dení veletrhů. Rozepře se kvůli tomu strhly
i mezi ředitelem výstaviště Jiřím Kulišem
a Kanceláří architekta města Brna (KAM),
jež otevření podporovala, stejně jako čelní
brněnští politici. Rozložení sil se teď však
mění. Kuliše sice nové politické vedení sesa-
dilo z postu předsedy představenstva Veletr-
hů Brno, v názoru na zastavení změn jsou
ovšem víceméně zajedno. 

Žádné byty
„Nemyslím si, že by se měl areál úplně otevřít
a že by se tam měly budovat nějaké byty
a prostředkem vést cyklostezky. O budoucnos-
ti urbanistické studie na proměnu výstaviště
jsme se zatím nebavili a ani nepředpokládám,
že se k ní v blízké době budeme vracet,“ po-
dotkla primátorka Markéta Vaňková (ODS).
A Kuliš její postoj vítá. „Doufám, že vášnivé

diskuze o bourání plotů jsou za námi a že zá-
jmové skupiny, které to propagovaly, už mají
jiné zájmy. Teď jsem byl v Düsseldorfu, který
je tradičním veletržním městem. Uvědomil
jsem si, že v Německu by nikoho nenapadlo
diskutovat o cyklostezkách a rezidenčním
bydlení na výstavišti,“ zmínil ředitel výstaviště
návrhy, které byly skutečně na stole.

Hlavní architekt 
se nevzdává
O změnách se začalo mluvit hned v roce
2015, kdy město od Němců koupilo většino-
vý podíl ve Veletrzích Brno a mohlo tak začít
přetvářet areál podle svých představ. Už teh-
dy vznikla na nové využití výstaviště první stu-
die. Podle ní se měl třeba empírový Bauerův
zámeček s unikátním interiérem od architek-
ta Adolfa Loose stát jedním ze základů nové
rezidenční čtvrti. Dalších několik studií pak
vzešlo z urbanistické soutěže zveřejněné
zkraje letošního roku. Všechny počítaly s ces-
tou skrz areál z ulice Hlinky až k Riviéře. Od
severu na jih tak měla vést trasa pro pěší

a cyklisty kolem pavilonu P až ke koupališti.
Teď je těmto plánům nejspíš konec. Nicméně
nápady nebudou pouze čekat v šuplíku. KAM
dál pracuje na územní studii zahrnující navr-
hované změny na výstavišti a plánuje o nich
s novou koalicí mluvit. „Návrh řešení, a tedy
i otázku částečného otevření areálu veřej-
nosti chceme s vedením města probírat na
začátku roku,“ sdělil hlavní architekt Michal
Sedláček s tím, že územní studie pro změnu
územního plánu má být hotová na jaře.
Pokud nová koalice smete dosavadní plány
ze stolu, bude to podle exprimátora Vokřála
velká chyba. „Jestli se ustoupí od územní
studie, zakonzervuje se tím zoufalý stav bu-
dov v areálu u Bauerovy ulice, což je velmi
špatně. Chápu, že se vedení veletrhů brání,
protože v těch místech zčásti některé pro-
story potřebuje, ale zbytek je komerčně vy-
užit naprosto špatně,“ tvrdí Vokřál.

O výstavišti 
nemohou rozhodovat architekti
Jeho nástupkyně Vaňková však připouští
pouze kompromisní variantu tak, aby se pro-
stor dal využít nejen pro výstavnictví. To se
nicméně děje už teď – v areálu se konají kon-
certy, výstavy i další akce. Třeba před rokem
tam lidé chodili do sportovního parku při
Zimních olympijských hrách v Jižní Koreji.
A právě o správnosti této cesty chce nové
vedení města přesvědčit hlavní městský ar-
chitekt Sedláček. On sám si stejně jako Vo-
křál totiž myslí, že by se část areálu měla li-
dem skutečně více otevřít. „Výstaviště bylo
kdysi na okraji Brna. Jak se ale město rozví-
jelo, situace se změnila. Teď je areál v cen-
tru a představuje oplocené a neprůchodné
území. Hlavní idea je otevřít jej od hlavního
vstupu směrem na jih k řece s tím, že tato
osa bude končit novou velkou multifunkční
halou, kam se přestěhuje hokejová Kometa,“
nastínil Sedláček. 
Stavbu haly v místě současného velodromu
ostatně podporuje i nová koalice a ředitel vý-
staviště Kuliš. Výraznější změny však nechtě-
jí. „Výstaviště je integrální součástí našeho
podnikání a nemohou o něm rozhodovat ar-
chitekti bez znalosti skutečných potřeb. Po-
kud se má opravdu udělat něco podle zmíně-
né soutěže, bude to pro nás likvidační,“ varu-
je Kuliš.
Naopak Veletrhy Brno musí oželet plánovaný
multifunkční pavilon. Cena přes 400 milionů
byla totiž příliš vysoká. „Druhým důvodem je
postoj památkářů, kteří blokují námi navrho-
vanou variantu propojení s historickým pavi-
lonem C, který podle nich má zůstat solité-
rem. Jsme nyní opatrnější i z hlediska vývoje
ekonomiky,“ dodal Kuliš.

autoři: Marek Osouch, pro
zdroj: www.idnes.cz

Brněnské výstaviště se nebude otevírat lidem

ANI NOVÝ PAVILON 
NAKONEC NEBUDE
Brno – Nová brněnská koalice nepočítá s výrazným otevřením areálu výstaviště lidem,
které se snažil prosadit předchozí primátor Petr Vokřál. Veletrhy, které se otevření 
bránily, zase musí oželet moderní pavilon.

Ilustrační foto: BVV
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Brno – 5. prosince 2018 se více než stovka odborníků z textilního
průmyslu a příbuzných oborů sešla na odborné konferenci v hote-
lu Voroněž s názvem Výsledky projektů ČTPT a jejich členů
a uplatnění v praxi! Konferenci pořádala Česká technologická plat-
forma pro textil a díky zajímavému programu nalákala řadu od-
borníků. Konferenci moderovala herečka Jana Musilová z Měst-
ského divadla Brno, která téma konference doplnila vhodně zvole-
nými písněmi z muzikálů. Účastníci získali celé spektrum informací
o textilním oboru, jeho trendech a také aktuálním dění na výzkum-
ném či zkušebním poli. 

Jako první vystoupil ředitel Textilního zkušebního ústavu, RNDr. Pavel
Malčík, který přítomné seznámil s vývojem působení Textilního zkušeb-
ního ústavu v České republice, změnou poptávky v uplynulém období
a nutností na ni reagovat. Na něj navázal Ing. Miloš Beran, manažer
České technologické platformy pro textil, jehož přednáška uceleným
způsobem informovala o exportní síle textilního průmyslu a o potřeb-
ných inovacích, které textilní produkty stále posouvají dále k širšímu
použití v praxi. Ing. Ladislava Zaklová z Asociace prádelen a čistíren
prezentovala potřebný kontext s údržbou textilu a také nezbytnost
spolupráce mezi oborovými asociacemi. Odborný blok uzavřela Ing.
Petra Dufková s příspěvkem zaměřeným na výzkumné a vzdělávací
projekty, které Textilní zkušební ústav realizuje pro obor. 
Poslední dva příspěvky byly zaměřeny na praktická témata – Obchod-
nické impulzy Martina Čecháka ze společnosti Garnet Peers inspiro-
valy přítomné ke změnám v komunikaci se svými cílovými skupinami
a Etiketa s Danielem Šmídem úsměvným způsobem upozornila na
drobné „přešlapy“ v našem běžném životě a účastníky naladila na
vhodné společenské chování. 
Konferenční hosté měli pak po společném obědě možnost využít
v rámci doprovodného programu komentovanou prohlídku výstavy art
protisů Ines Tuschnerové v Moravské galerii, nebo prohlídku laborato-
ří Textilního zkušebního ústavu. 
Celá konference byla důstojnou oslavou významného výročí Textilního
zkušebního ústavu, ale také krásnou prezentací oboru, který v pore-
volučním období zažil velké změny a skvělým způsobem se s nimi vypo-
řádal. Protože textil je budoucnost a budoucnost je v textilu!

inzerce

Textilní zkušební ústav oslavil 25 let své existence 

TEXTIL JE BUDOUCNOST
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Praha – Společnost ManpowerGroup 
Česká republika koncem loňského roku
zveřejnila výsledky průzkumu Manpower-
Group Index trhu práce pro první čtvrtletí
roku 2019. 

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index 
trhu práce pro první čtvrtletí 2019 byla
všem účastníkům vybraného reprezentativní-
ho vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR polože-
na otázka: „Jak očekáváte, že se změní cel-
kový počet zaměstnanců ve vaší společnosti
v následujícím čtvrtletí do konce března
2019 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
ManpowerGroup má pro Českou republiku
k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jeli-
kož průzkum v ČR se provádí již více než pět
let), která eliminují dopad sezonních výkyvů
v datech týkajících se náborových aktivit. Ti-
sková zpráva uvádí všechna data sezonně
neočištěná. 

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
první čtvrtletí 2019 tradičně nižší náborové
plány, nicméně ve srovnání s předchozími le-
ty jsou nadprůměrné. 4 % zaměstnavatelů
očekávají nárůst počtu pracovních sil, 2 %
předpovídají snížení počtu pracovních sil
a 92 % zaměstnavatelů nepředpokládají žád-
né změny. Na základě těchto údajů vykazuje
Čistý index trhu práce pro Českou republiku
pro první čtvrtletí 2019 hodnotu +2 %
a 4 % po sezonním očištění.
„V lednu očekáváme nejvyšší nezaměstna-
nost v roce, ale to neznamená, že přijde ně-
jaké hromadné propouštění. Jde především
o pohyb sezonních pracovníků a částečně
i administrativní důvody, jako je konec smluv
na dobu určitou a ukončování živností. Tyto li-
di trh práce velmi rychle absorbuje, protože
je v nabídce mnoho příležitostí například ve
zpracovatelském průmyslu, kde se po Váno-
cích rozjíždí výroba, nebo v sektoru služeb,
kde se od listopadu odkládají nábory na nový

rok. Dobrá ekonomická situace se projevila
v posledních letech i tak, že sezonní výkyvy
v nezaměstnanosti jsou minimální,“ řekla Ja-
roslava Rezlerová, generální ředitelka Man-
powerGroup ČR.

Porovnání organizací 
podle velikosti
Zaměstnavatelé všech velikostí očekávají ná-
růst počtu pracovních sil. Zatímco malé
a střední podniky pokračují v nárůstu opti-
mismu, u velkých společností nad 250 za-
městnanců pozorujeme již rok pozvolný po-
kles optimismu, který byl na počátku roku
2018 extrémní. Aktuálně 31 % velkých fi-
rem plánuje pokračovat v náborech a 6 %
bude snižovat počty zaměstnanců.

Porovnání dle odvětví 
Zaměstnavatelé v šesti z deseti odvětví před-
povídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování
počtu zaměstnanců. Nejsilnější optimismus
zaznamenal průzkum u zaměstnavatelů ve
Stavebnictví, kde i přes nízkou sezonu pokra-
čují pozitivní náborové plány s Čistým inde-
xem trhu práce +11 %, následované odvě-
tvím Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
s Indexem +9 %. Zpracovatelský průmysl
očekává náborové aktivity s Indexem +5 %
a Velkoobchod a maloobchod +4 %. Naopak
převažující pesimismus v náborech pozoruje-
me v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví
a rybolov s Indexem -8 % a Ubytování a stra-
vování s Indexem -4 %. 

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve dvou ze tří regionů oče-
kávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pra-
covních sil. Nejsilnější náborové plány hlásí
Praha s Čistým indexem trhu práce +4 %,
skromnější náborové plány Čechy s Inde-
xem +3 %, Morava zůstává stabilní. V po-
rovnání s předchozím čtvrtletím zaměstna-
vatelé na Moravě vykazují zhoršení náboro-
vého prostředí o 6 procentních bodů, v Če-
chách o 4 a v Praze o 1 procentní bod.

Globální pohled
Výsledky ukazují, že zaměstnavatelé ve 43 ze
44 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím
čtvrtletí zvýšit počet pracovních sil. V porov-
nání s předchozím čtvrtletím náborové plány
pro první čtvrtletí posílily v 16 ze 44 zemí
a oblastí, oslabily ve 23 a zůstaly beze změ-
ny v pěti. Ve srovnání se stejným obdobím
předchozího roku je náborové prostředí pří-
znivější v 21 zemích, oslabilo ve 20 a zůstalo
beze změny ve dvou. Nejsilnější náborové
prostředí z globálního hlediska hlásí Japon-
sko, Tchaj-wan, Spojené státy, Slovinsko,
Řecko a Hongkong, zatímco nejslabší před-
pověď přichází z Argentiny, Švýcarska, Itálie,
Panamy a Španělska.

ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí 2019

POPTÁVKA VELKÝCH FIREM
JIŽ NENÍ TAK EXTRÉMNÍ
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Praha – Nezaměstnanost je dnes velmi
nízká. Máte jako zaměstnavatel problém
se sháněním pracovníků? Nebo zaměst-
nance seženete, ale dopředu víte, že pro
ně nebudete mít vždy uplatnění a nechce-
te jim hned dávat výpověď? V obou přípa-
dech můžete využít služeb agentury prá-
ce. Jak taková spolupráce vypadá, kdy se
vám vyplatí a co si při tom ohlídat?

Agentury práce zprostředkovávají zaměstná-
ní – a to buď tak, že vám v oblasti pracovních
příležitostí poradí, nebo vám vyberou vhodné-
ho kandidáta, kterého pak můžete zaměstnat
napřímo. Další formou zprostředkování je
pronájem pracovní síly. Agentura práce vám
v takovém případě dodá své zaměstnance
a na předem stanovenou dobu a za určitou
odměnu vám je „půjčí“. Agentura práce po-
třebuje pro všechny formy zprostředkování
povolení od úřadu práce. Dříve, než s agentu-
rou začnete spolupracovat, doporučujeme ji
prověřit a zjistit si, zda má k činnosti povolení
(jednotlivé agentury můžete vyhledávat zde:
portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace).
Když si vyberete agenturu a máte zájem
o „půjčení“ jejích zaměstnanců, je třeba
s agenturou uzavřít tzv. dohodu o dočasném
přidělení zaměstnance. Dohoda musí být
vždy písemná. Zákoník práce přesně stano-
ví, jaké má mít dohoda náležitosti. Zejména
je potřeba se domluvit na tom, jakou práci
bude u vás „půjčený“ zaměstnanec vykoná-
vat, po jakou dobu, od kdy a na jakém místě
a kolik za něj agentuře zaplatíte. Pokud bu-
dete s agenturou práce spolupracovat dlou-
hodobě, vyplatí se uzavřít rámcovou dohodu
o dočasném přidělení, kde budete mít sjed-
nány všechny potřebné záležitosti obecně
a následně se vždy jen domluvíte na konkrét-
ních detailech pro určitou zakázku (tedy že
od tohoto pondělí do pátku bude u vás pra-
covat Jana Nováková jako skladnice).

Co když budu chtít „půjčení“
zaměstnance zkrátit?
Abyste předešli případným sporům a nedo-
rozuměním s agenturou, je rovněž vhodné si
v dohodě o dočasném přidělení zaměstnan-
ce rovnou vymezit, kdy můžete dočasné při-
dělení půjčeného zaměstnance ukončit.
Zákoník práce v loňském roce zpřísnil pod-
mínky využití agenturních zaměstnanců. Je
proto potřeba si pečlivě ohlídat, koho a na ja-
kou dobu si od agentury půjčujete. Zákon to-
tiž stanoví různá omezení a vy si například
nesmíte „půjčit“ pracovníka, který je u vás ve
stejné době zaměstnán v pracovním pomě-
ru, nebo už k vám byl v daném měsíci přidě-

len jinou agenturou. „Půjčený“ zaměstnanec
nesmí mít horší pracovní podmínky, než by
měl váš kmenový zaměstnanec
Dále je potřeba si dát pozor na to, aby agen-
turní zaměstnanec neměl horší pracovní
a mzdové podmínky, než jaké by měl váš
srovnatelný kmenový zaměstnanec. Jinými

slovy „půjčený“ zaměstnanec by pro vás jako
zaměstnavatele neměl být levnější. Naopak
vždy by měl dostat alespoň takové finanční
a celkově pracovní podmínky, jako mají (nebo
by měli) vaši vlastní zaměstnanci. Z toho dů-
vodu rovněž zákoník práce požaduje, aby in-
formace o pracovních a mzdových podmín-
kách zaměstnance, který vykonává nebo by
vykonával stejnou práci jako dočasně přiděle-
ný zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci
a délce odborné praxe, byly přímo součásti
dohody o přidělení.
V praxi je často obtížné vymezit, co vše spa-
dá pod mzdové a pracovní podmínky srovna-
telného zaměstnance. Povinnost zajistit, aby
nebyl agenturní zaměstnanec znevýhodněn,
má však nejen agentura práce, ale i vy jako
zaměstnavatel, který si pracovní sílu pronají-
má. Proto vám doporučujeme si dohodu
o dočasném přidělení nechat sepsat či zkon-
trolovat specializovaným advokátem.

Pozor na pokuty 
od inspekce práce
Obecně lze říci, že veškeré výše zmíněné
podmínky agenturního zaměstnávání je za-
potřebí si bedlivě hlídat, neboť za jejich po-
rušení hrozí tučné pokuty od inspekce prá-
ce. Pokud by tedy inspektorát zjistil, že jste
si například od agentury práce pronajali
vlastního kmenového pracovníka, v dohodě
o přidělení zaměstnance jste zapomněli
uvést mzdové podmínky srovnatelného za-
městnance, nebo jste je sice uvedli, ale
agenturní zaměstnanec neměl shodné pod-
mínky zajištěné, může vám jako najímající-
mu zaměstnavateli dát pokutu až do výše
jednoho milionu korun.

Kdy se vám tedy agenturní
zaměstnanec vyplatí?
Využívání agenturních zaměstnanců není
(nemělo by být) pro zaměstnavatele levnější.
Poskytuje mu však určitou flexibilitu. Agen-
turního zaměstnance si „půjčíte“ na dobu,
kdy jej skutečně potřebujete a kdy pro něj bu-
dete mít využití (např. na překlenutí výpadku
jiné pracovní síly). Pokud s ním nebudete
spokojeni a nepodcenili jste přípravu dohody
o dočasném přidělení, budete s ním moci
ukončit spolupráci snáze, než dávat výpověď
kmenovému zaměstnanci.
Jelikož je využití agenturních zaměstnanců
spojené s řadou podmínek a omezení, dopo-
ručujeme si v této oblasti nechat odborně
poradit. Jsme připraveni zodpovědět vaše
otázky, sepsat či zkontrolovat vám dohodu
o přidělení zaměstnance a vše připravit tak,
abyste se nedostali do křížku ani s agentu-
rou práce, ani s inspektorátem.

Advokát radí

VÝHODY A NEVÝHODY
ZAMĚSTNÁNÍ 
PŘES AGENTURU PRÁCE

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz.
Ten přináší nový produkt, který
umožní přístup k právníkovi kdykoli
a odkudkoli, navíc za zlomek
obvyklé ceny. Od 400 Kč měsíčně
je Dostupnyadvokat.cz neustále
k dispozici svým klientům při řešení
právních problémů, sepsání smluv
a v dalších právních záležitostech.
Naše nová služba Dostupný
právník po celý rok je určena
především pro podnikatele
a živnostníky. Právníky mají s novou
službou neustále po ruce při
řešení problémů nebo jenom 
pro konzultaci svého postupu.
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Jablonec nad Nisou – Svaz výrobců skla a bižuterie zahájil nový rok 2019
tradiční velkou módní přehlídkou Made in Jablonec 2019, jejíž premiéra se
konala ve čtvrtek 10. ledna 2019 v Eurocentru. Jde o desátý ročník této
události, jejímž pořadatelem je Svaz výrobců skla a bižuterie, který organi-
zací pověřil firmu JBX Promotion s.r.o. 

Přehlídka má podtitul Haute Couture Style a její organizátoři přinesli některé no-
vinky. Mezi ně patřilo mj. účast pěti českých špičkových módních návrhářů a za-
hájení spolupráce se soutěží Miss Česká republika. Modely připravilo 21 tvůrčích
týmů složených z bižuterních a šperkařských firem, pěti odborných a uměleckých
škol a módních návrhářů a salonů. Název přehlídky napovídá, že modely byly za-
měřeny na luxusní a dokonale vypracované oblečení a módní doplňky. Přehlídka
Made in Jablonec – Haute Couture Style bude celý rok prezentovat Jablonecko
v Čechách i v zahraničí. Chce tak navázat na velmi úspěšnou přehlídku Made in
Jablonec 2018 – 100 let inspirace, která reprezentovala český bižuterní průmysl
v Astaně, Jekatěrinburgu, Drážďanech a dokonce v Kataru. Všude se setkala
s mimořádným zájmem a postupně pomáhá získávat nové obchodní kontakty.

Pavel Kopáček
Foto: Aleš Funke

Made in Jablonec 2019 

HAUTE COUTURE STYLE

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V minulém vydání časopisu Svět textilu&obuvi jsem si přečetl zajímavý článek,
jehož název „Oděvní výroba se vrací do Evropy“ vypovídá, o čem byl. Uvádí se
v něm mj., že jednou z příčin návratu šití oděvů do Evropy je příliš dlouhá doba,
po kterou zboží putuje po moři z Asie do Evropy. Běžně je to prý až 30 dní. Asij-
ští výrobci tak nejsou schopni reagovat na módní trendy a agilně přizpůsobovat
kolekce. To jsou naopak schopny podle zmiňované studie evropské firmy. 
No, nevím, jestli návrat oděvní výroby do Evropy není jen toužebným přáním
autorů článku. Nevím totiž, kdo by oděvy v Evropě šil. Klasičtí výrobci v Němec-
ku, Francii, Itálii, Španělsku, ale dokonce i u nás a v Polsku, nákladově v žád-
ném případě v porovnání s asijskými výrobci nestačí. Navíc v mnoha výše uve-
dených zemích, opět včetně nás, dnes chybějí zruční krejčí a švadleny. Zkrátka
– nejsou lidi. A tak zbývá jen jihovýchod Evropy – Balkán a Turecko. A jakkoliv je
Turecko oděvní velmoc, zásobovat celou Evropu samo prostě nestačí. 

František H., Praha

Seznam inzerentů v tomto čísle:
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