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Editorial Svět textilu & obuvi

září – říjen 2018

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

máte v rukou další vydání odborného časopi-
su Svět textilu & obuvi, který je určen vý-
hradně pro majitele a vedoucí textilního,
oděvního a obuvnického maloobchodu a také
pro nejvyšší management textilní, oděvní
a kožedělné výroby a velkoobchodu. I tento-
krát jsme se snažili připravit zajímavé čtení. 
Máme za sebou další, již 52. mezinárodní
veletrhy STYL a KABO, které se konaly v srp-
nu v Brně. Svět textilu & obuvi byl i tentokrát
u toho. A musím říci, že jsme byli příjemně
překvapeni, kolik lidí tyto veletrhy navštívilo –
i přes nezvykle vysoké teploty, které nás do-
provázely skoro celé letošní léto. Veletrh to
byl opět podařený – vice viz str. 25. 
Na následujících stránkách se také dočtete,
jaké jsou zahraniční trendy mj. v dámské
a pánské módě i obuvi pro zimu 2018/19
(str. 8–15), společenské módě (str. 16–19)

a svatební módě (str. 20–21). Kromě mód-
ních trendů si můžete – například – přečíst
rozhovor s vnukem zakladatele obuvnického
impéria ve Zlíně, s panem Thomasem Geor-
gem Baťou – blíže viz str. 30–32. O tom, jak
jsou spokojeni se svými tržbami, se s námi
podělili členové test-klubu našeho časopisu,
což jsou obchodníci z textilní branže, na
straně 24. Na straně 38 se pak dozvíte, ja-
kým způsobem funguje poradna v oblasti
zdravého obouvání a péče o nohy. Je provo-
zována pod záštitou České obuvnické a ko-
žedělné asociace, ve spolupráci s odborný-
mi lékaři a rehabilitačním pracovištěm 
Medical Point – více viz str. 38. 
Doufám ale, že vás v tomto vydání Světa tex-
tilu & obuvi zaujme daleko více článků. Přeji
nerušené čtení.

Michal Korol,
šéfredaktor
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sf Olomouc – Historická a velmi povedeně
zrekonstruovaná stavba – Dům u Parku,
která se nachází nedaleko centra Olomou-
ce, hostila 12. a 13. září společenskou ak-
ci Večery s hvězdami. Program společen-
sko – kulturních večerů byl velmi pestrý, za-
ujal jak příznivce módy, architektury, hudby
a tance, tak i milovníky dobrého jídla. 

Dvě autorské módní přehlídky zde měla mód-
ní návrhářka Beáta Rajská. V první prezento-
vané kolekci, Pipilotta, se návrhářka inspiro-
vala kreslenými obrázky malých dětí. Beáta je
známa oblibou kapes na svých modelech
a nositelností své tvorby; nezklamala ani ten-
tokrát. V kolekci byly k vidění i svěže transpa-
rentní šaty doplněné opasky v pastelových

barvách, šaty z látky s designem ústřižků, pli-
zované modely, šaty, na kterých byl design
ovoce a ptáků, ale i sukně a šaty s kovovým
leskem ve zlatém a měděném odstínu. Druhá
autorská módní přehlídka LARA 2019 je rov-
něž zdařilá, jsou v ní mimo jiné k vidění vzduš-
nost, opět důraz kladen na ženskost, design
květin a inspirace z folklorních motivů.
O hudební zážitek se postaral Václav Hude-
ček, hrající na housle s Martinem Hrochem,
hrajícím na cembalo. Inflagranti vystoupili
s Josefem Vojtkem, muzikálovým zpěvákem
a frontmanem skupiny Kabát. Součástí pro-
gramu společenských večerů byla také ko-
mentovaná prohlídka Domu u parku. Kulinář-
ský zážitek připravil známý olomoucký šéfku-
chař Přemysl Forejt.

Zlín – CCC ve středu 22. srpna otevřelo
novou prodejnu v Centro Zlín, která se
rozlohou cca 1 350 m2 stala její největší
prodejnou ve Zlíně a druhou největší v ČR.

CCC není v Centro Zlín nováčkem. Nová pro-
dejna CCC změnila polohu a přesunula se do
větších prostor, které jsou oproti původnímu
umístění o téměř 900 m2 větší. Design pro-
dejny je vyveden v novém konceptu podporují-
cím čistotu a minimalismus, který společnost
CCC představila poprvé vloni na podzim. Důraz

klade na vystavené produkty a oživení prodejen
velkými LED obrazovkami. Nová podoba pro-
dejny přináší i nový sortiment zboží. Vedle
dámské, pánské a dětské obuvi, kabelek a ba-
tohů nabídne zákazníkům další módní doplňky
jako šály, čepice, pásky, šperky či peněženky.
Ve Zlíně má CCC v současnosti tři prodejny, po
celé České republice jich je celkem 86 a další
expanze je naplánována na podzim letošního
roku, kdy by mělo být otevřeno dalších šest no-
vých prodejen a dvě prodejny budou procházet
rekonstrukcí do nového designu.

inzerce

sf Praha – V září se konal v prostorách
Veletržního paláce v Praze již třetí ročník
módních přehlídek začínajících módních
návrhářů, s názvem We‘re next. Název
akce vznikl jako taková sebestředná reak-
ce na jiný festival módy, který se koná
v Paříži, a to Who is next.

Módní show We‘re next je unikátní prezenta-
cí vycházejících umělců na poli módní tvorby
– absolventů pražské UMPRUM a antverp-
ské Royal Academy of Fine Arts Antwerp.
Jde o netradiční konfrontaci módních tvůrců
ze dvou zemí a rozdílných přístupů k módě

a designu těchto. Akce poukazuje na kon-
trast mezi rozličnými styly oděvních ateliérů,
které mladé studenty při tvorbě ovlivňují. Zá-
roveň dává budoucím profesionálům volnost
při tvorbě samotné show.
Akci založil Lukáš Spilka, protože měl zájem,
aby návrháři, i ti s menšími kolekcemi, do-
stali prostor ukázat a představit svoji kolekci
tak, jak chtějí oni. Lukáš také toužil přiblížit
současnou a budoucí módu široké veřejnosti
za málo peněz, aby díky tomu získala veřej-
nost větší povědomí o mladé módě. 
I letos se módní show uskutečnila v rozdělení
do dvou bloků. V prvním bloku představili svoji

kolekci Victor x Wang, Linda Vondrášková,
Karolina Widecka, Brent, Jan Grabowski,
Barbora Kotěšovcová, Silvia Rognoni, Katarí-
na Mydliarová, Simona Poustková, Federica
Di Leo, Natálie Dufková, Béla Juttner.
V rámci druhého bloku ukázali divákům své
výtvory Michaela Čapková, Otakurace, San-
der Bos, Mikuláš Brukner, Di Du, Jakub Pat-
ka, Anežka Berecková, Jan Smejkal – Joha-
na Skálová, Barbora Procházková, Nadav
Perlman, Shayli Harrison, Mia Jadrná, Noa
Kapchitz and Elijah Schali. Všechny kolekce
spojovala barevnost, obrovská dávka kreati-
vity a promyšlené propracování.

We‘re next 

LETOS VE VELETRŽNÍM PALÁCI

Beáta Rajská

VEČERY S HVĚZDAMI

CCC 

NOVÁ PRODEJNA

Foto: josefcech.com
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Düsseldorf – Veletrh obuvi a doplňků, 
který se už potřetí konal od 2. do 4. září
2018 v novém areálu Böhler v Düssedor-
fu, byl nejen zcela vyprodán, ale opět za-
znamenal velký úspěch. Zúčastnilo se
přes 500 značek (cca 350 vystavovatelů)
z více než 20 zemí a přijelo na 9 800 od-
borných návštěvníků. 

Celková plocha rozšířená o 1 900 m2 nabíd-
la ještě větší prostor mezinárodním znač-
kám a doprovodnému programu. Velkému
zájmu se těšila inspirativní přehlídka, na kte-
ré se představila obuv různých značek (např.
Peter Kaiser nebo Högl) ve sladěných kombi-
nacích s módním oblečením kolekce pro jaro
a léto 2019 firmy Marc Cain. Jak sdělila Ul-
rike Kählerová, projektová manažerka a ob-
chodní ředitelka společnosti Igedo, bude ta-
to nová prezentační platforma v příštích se-
zónách přístupná i dalším značkám. 
A jaké budou trendy pro sezonu jaro a léto
2019? Na první pohled bude neuvěřitelně ba-
revná, tolik barev se v módě oblečení, obuvi
a kabelek už dlouho neobjevilo. Ve všech kolek-
cích se objevovala výrazná pink, červená, mod-
rá, svítivá žlutá a různé tóny zelené. K tomu
jemné pudrové a sorbetové tóny a metalická
zlatá. Bílá se hodí ke všemu, objevuje se čistá
nebo ve sportovních kombinacích s červenou,

žlutou nebo modrou. Na jedné straně se před-
stavila obuv v klidném, decentním zpracování,
které dává vyniknout materiálům, na druhé
straně s expresivní dekorativností. Nápisy a lo-
ga, dekorace a kombinace materiálů se plaka-
tivně uplatní na svršku nebo podešvi, zejména
u streetwearových modelů. Ne tak nápadné,
ale stejně tak komerční jsou interpretace in-

spirované přírodou v pískových a zemitých tó-
nech, z měkkých materiálů jako jsou měkké ve-
lurové usně, textilie, včetně lnu a lýka. Obuv se
orientuje na módní trendy oblečení a uvádí je
ve správném světla na scénu. Může mít spor-
tovní nebo femininní výraz a lze ji kombinovat
ve sladěném vzhledu tón v tónu nebo v záměr-
ně inscenovaném stylovém zlomu.

ots Rostock – Už dlouho napadá zákazni-
ce i zákazníky ve zkušebních kabinách, kdy
už konečně někdo vymyslí takové osvětle-
ní, ve kterém by člověk nevypadal, jako
kdyby byl po flámu – přepadlý, bledý, vrás-
čitý. Digitální zrcadlo Fashion.Zone tyhle
obavy odsouvá stranou a ruší zkušební ka-
biny jako takové. 

Naskenuje zákazníka před sebou a pomocí
sofistikované technologie přenese vybrané
oblečení na obraz v zrcadle. Je to novinka,
která přináší nový styl nakupování. High tech
zrcadlo se obsluhuje pouhými pohyby ruky
a poskytuje na přání i informace o oděvu, kte-
rý se promítá na displej. „Zrcadlo Fashion.Zo-
ne přináší revoluci v zážitcích při nakupování,“
je přesvědčen Benjamin Kühn, obchodní ředi-
tel společnosti Adcada GmbH, k níž firma
Fashion.Zone, která se spolupodílela na vývoji

high tech zrcadla, patří. Digitální zrcadlo do-
káže mnohem víc než jen zkoušení oblečení
bez nutnosti převlékání. Vybraný outfit lze
přes smartphone a QR kód sdílet na sociál-
ních sítích, objednat si jej online a nechat si
jej pohodlně doručit domů, čímž odpadá no-
šení nákupních tašek. Zrcadlo navíc navozuje
dobrou náladu pro nákup příjemnou hudební
kulisou. Digitální zrcadlo se poprvé objeví na
jaře 2019 v Rostocku. „Otevíráme tam na
hlavní nákupní ulici dvoupodlažní obchod 
Fashion.Zone, kde bude možnost vyzkoušet si
zrcadlo Fashion.Zone jako první v Evropě
v prodejně s designérskou módou,“ sdělil
Kühn. Další digitální zrcadla se pak objeví
v Berlíně a Hamburku. „Ušetříme zákaznicím
a zákazníkům otravné převlékání ve stísněném
prostoru kabinek, což mnoho klientů odrazuje.
Ostatně to je i jeden z důvodů, proč tolik roste
obliba internetového zásilkového prodeje.“

Adcada GmbH je mateřská společnost ovlá-
dající portfolio investičních společností z ob-
lasti maloobchodu, nemovitostí, financí
a marketingu. Společnost byla založena v ro-
ce 2015 Benjaminem Kühnem a sídlí
v Bentwisch u Rostocku.

inzerce

Veletrh Gallery Shoes 

DECENTNÍ I EXTRAVAGANTNÍ

Fashion.Zone Mirror 

EVROPSKÁ NOVINKA
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Mnichov/Unterföhring – Každý rok se na-
koupí 80 mld. kusů oděvů, asi dvakrát víc
než před 15 lety, každý rok je vyrobeno na
23 mld. párů obuvi. Textilní průmysl vypro-
dukuje více škodlivých emisí CO2 než veške-
rá letecká a námořní doprava dohromady
a podílí se tak 20 % na celkovém znečišťo-
vání. Do roku 2050 by mohlo plavat
v oceánech víc plastů než ryb kvůli deseti-
letí trvající ignoranci a nečinnosti namísto
podpory uzavřených recyklačních cyklů.

S těmito a dalšími na poplach bijícími fakty,
získanými z nedávné analýzy odvětví (A new
textile economy: Redesigning Fashion’s Futu-
re, Ellen McArthur Foundation, listopad
2017) a spolu s výzvou Rozhodujte se při
nákupu zboží vědomě a změňte běh světa
chce nová kampaň Sympatex zvýšit vníma-
vost a informovanost výrobců, značek a ko-
nečných spotřebitelů, aby radikálně přehod-
notili současný směr. Kampaň byla zahájena
u příležitosti veletrhu OutDoor ve Friedrich-
shafenu a bude pokračovat prostřednictvím
různých tištěných časopisů a digitálních plat-
forem po celém světě. 
Spotřebitelé se mohou již dnes vědomě roz-
hodovat pro ekologicky šetrné, recyklované

a klimaticky neutrální oblečení a obuv, aniž
by museli dělat kompromisy v kvalitě. Výzvu
Je to ve vašich rukách symbolizuje ruka, kte-
rá drží fotku „neporušeného světa“ v rámeč-
ku Polaroidu v retro charakteru, který je
v kontrastu s hlavním motivem současného
světa s hromadami odpadů z plastů a erodo-
vané krajiny. Protože čistá příroda by se
mohla brzo stát minulostí, pokud brzo spo-
lečnými silami neuzavřeme textilní cyklus,
nevyvarujeme se nebezpečného odpadu
a chemikálií, nesnížíme emise CO2 a nebude-
me šetřit cenné zdroje, jako je ropa a voda. 
„Všichni však máme svého malého našeptá-
vače, který se nás snaží přesvědčit, že ve
skutečnosti nemusíme dělat nic, protože
zodpovědní jsou pouze ti ostatní. Ale pokud
sečteme čísla, za která je zodpovědný oděvní
a obuvnický průmysl po celém světě, je zřej-
mé, že existují pouze dva cesty: zpátky do je-
skyně – nebo dopředu k důslednému systé-
mu recyklace materiálů,“ varuje Rüdiger
Fox, generální ředitel společnosti Sympatex
Technologies GmbH. „Pokud budeme postu-
povat společně, pak nastane opět rovnová-
ha; jak nám ji vždy ukazovala příroda, proto-
že sama nezná žádné odpady.“
Společnost Sympatex vyvíjí, vyrábí a prodává

membrány, lamináty a funkční textilie spolu
s vybranými partnery po celém světě. Mem-
brána Sympatex je optimálně prodyšná,
100% odolná větru, voděodolná, regulující
klima a 100% recyklovatelná, bez PTFE
a PFC. Technologie a procesy jsou založeny
na principu ekologické odpovědnosti a udrži-
telnosti se zvláštním ohledem na optimální
uhlíkovou stopu.

V Německu pokrývá Dohoda o detoxikaci
30 % textilního trhu, do které se zapojili mi-
mo jiné výrobci sportovního oblečení, jako je
Puma, outdoorového oblečení jako Vaude,
maloobchodní firmy, jako je Lidl, až po módní
řetězce, jako jsou H&M a Zara. Po celém
světě se do této kampaně zapojilo 80 spo-

lečností. „Na začátku kampaně odmítali poli-
tici i výrobci náš požadavek na netoxické ob-
lečení jako nerealistický,“ říká expertka na
textil Viola Wohlgemuthová ze společnosti
Greenpeace. „Avšak angažovanost týkající
se detoxikace textilu funguje a odhaluje vý-
mluvy ohledně toxických zbytků z výroby. Vý-

robci se mohou a musí zaměřit na nové ne-
toxické normy.“
Závazky týkající se detoxikace pomáhají fir-
mám ztransparentnit jejich dodavatelské ře-
tězce a eliminují z výroby nejméně jedenáct
chemikálií, které jsou nejvíc nebezpečné pro
životní prostředí a lidské zdraví. Nezávislé la-
boratoře kontrolují odpadní vody a kaly na řa-
du toxických chemikálií. Mezitím se již 72 %
firem rozhodlo nepoužívat perfluorované
a polyfluorované chemikálie (PFC), které mě-
ní reprodukční hormony a dříve byly stan-
dardně používané v outdoorové branži na vo-
doodpudivé textilie. Vývoj vedl také k založení
asociace ZDHC (Zero Discharge of Hazar-
dous Chemicals). Nezávisle na detoxikační
kampani ovlivňuje asociace také trh exter-
ním poradenstvím, jak snižovat používání
chemických látek ve výrobě, nebo poskytová-
ním udržitelných chemických receptur.
Detoxikační kampaň vedla také k politickým
změnám. Čína zavedla přísnější kontroly zne-
čišťujících látek. V EU vstoupí v roce 2020
v platnost zákaz dovozu textilií obsahujících
nonylfenoletoxylát (NPE), působící na hormo-
ny. Existuje také návrh nařízení EU o karcino-
genních látkách v textiliích. Zajištění rovných
podmínek v konkurenčním boji však vyžaduje
další politickou podporu. „Nesmíme riskovat,
že by se úspěchy detoxikace mohly oslabit
kvůli nedostatku politické vůle,“ dodává Wo-
hlgemuthová. „Proto jsou nezbytné zákony,
které zredukují chemikálie ve výrobě přímo
v producentských zemích.“

V jakém světě chcete žít? 

JE TO VE VAŠICH RUKÁCH

Textilní průmysl 

MÉNĚ CHEMIKÁLIÍ V ODĚVECH

Hamburg – Jak potvrdila nová zpráva Greenpeace Destination Zero, která bilancuje po-
krok v textilním průmyslu od počátku kampaně Greenpeace Detox v roce 2011, textilní
firmy a jejich dodavatelé stále méně používají toxické chemikálie ve výrobě. Tím firmy 
pokračují ve svých dosavadních opatřeních a příslibech, že do roku 2020 budou vyrábět
bez toxických chemikálií.

Foto: Greenshowroom & Ethical Fashion show Berlin © Messe Frankfurt GmbH/Thomas Niedermueller
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Praha – Podle údajů světové obuvnické ro-
čenky World Footwear Yearbook 2018,
kterou v srpnu zveřejnila Portugalská aso-
ciace pro obuv APICCAPS, byl rok 2017
poznamenán pozitivním dynamickým růs-
tem v obuvnické branži po celém světě.
Po dvou letech stabilizace začala růst jak
výroba, tak export. K růstu přispělo něko-
lik faktorů: zvýšení spotřeby v hlavních
asijských výrobních zemích, růst exportu
do rozvinutého světa a nárůst průměr-
ných vývozních cen. 

Růst výroby
Celosvětově bylo celkem vyrobeno 23,5 mld.
párů obuvi, což je o 2 % více než v předcho-
zím roce. I když je to stále ještě vzdálené
rychlému tempu růstu v letech 2010–2014
(+ 15,4 %), je to přece jen návrat k pozitivní-
mu růstu. Z hlediska geografického rozlože-
ní se výroba i nadále silně koncentruje v Asii,
kde se vyrábí 87 % všech párů obuvi.

Export
Celosvětový vývoz obuvi vzrostl množstevně
o 0,7 % a hodnotově o 3,7 %. Asie repre-
zentuje 83,3 % exportu. Jen Evropě se po-
dařilo zvýšit svůj podíl na celosvětovém vývo-
zu z 11,4 % za rok 2007 na 13,8 % za rok
2017. Čína, která stále ještě vyváží dva ze
tří párů celosvětově exportované obuvi, se
také zotavila ze ztrát předchozích pěti let,
které snížily její podíl na trhu o 6 procentních
bodů. V roce 2017 se Čína vrátila k růstu
s 0,2 procentního bodu. Vedle Číny se k dal-
ším největším světovým výrobcům obuvi řadí
Indie, Vietnam a Indonésie, následuje Brazí-

lie, Bangladéš, Turecko, Pákistán, Mexiko
a Itálie. 

Spotřeba
V celosvětové spotřebě obuvi vede Asie
(54 %), následuje Evropa (16 %) a Severní
Amerika (15 %). V porovnání s prvním vydá-
ním ročenky World Footwear Yearbook v ro-
ce 2011 se během sedmi let podíl Asie zvýšil
o 5 procentních bodů, Afriky o 3 procentní bo-
dy, zatímco podíl Evropy se snížil o 4 procentní
body a Severní a Jižní Ameriky o 2 procentní
body. Asijské země se staly dominantními na
světovém trhu, což odráží silné demografic-
ké i ekonomické trendy. Čína zůstává v čele
deseti největších konzumentů obuvi, odebra-
la 3,9 mld. párů obuvi (18,4 % z celkového
počtu), po ní následuje Indie s 2,4 mld. párů
(11,5 %), čímž předstihla USA, které za rok
2017 odebraly 2,3 mld. párů (10,8 %). Pak
následuje Indonésie, Brazílie, Japonsko, Vel-
ká Británie, Německo, Pákistán a Francie
s 409 mil. párů (1,9 %). 

Import
Pokud jde o dovozy, Evropa vede s podílem
36,3 % na světovém dovozu obuvi (38,5 %
v roce 2007) a je tedy nejdůležitější destina-
cí pro import. Asie je na druhém místě
(s 26,1 % oproti 23,2 % před deseti lety),
což dokazuje růst tamní spotřeby. Následuje
Severní Amerika, přestože dovoz klesl na
23,3 % oproti 29,7 % před deseti lety.
Vzhledem k tomu, že osm z deseti největších
dovozců jsou evropské země, Spojené státy
dominují v žebříčku s 19,2 % z celkového
počtu, následuje Německo (5,5 %), Spojené
království (5,4 %), Japonsko (5,2 %), Fran-

cie (4 %), Belgie, Itálie, Španělsko, Nizozem-
sko a Rusko. 

Průměrná vývozní cena
V roce 2017 se světová průměrná vývozní
cena zvýšila o 3 % a dosáhla rekordní úrov-
ně 9,18 USD za jeden pár obuvi. Za posled-
ních deset let se průměrná vývozní cena zvý-
šila o 40 %, nejvíc vzrostla v Asii o 60 %,
což značně přispělo ke globálnímu růstu.
Vzhledem k vysoké koncentraci výroby a ros-
toucí poptávce tento růst nebrání tomu, aby
na asijském kontinentu přišel jeden pár obu-
vi na 6,59 USD, což jsou nejnižší náklady na
světě, zatímco v USA na 16 USD a v Evropě
na téměř 25 USD.

Globální výroba obuvi 

ZAČALA OPĚT RŮST
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V barevnosti poutají pozornost intenzivní bar-
vy jako je červená a fialová, které jsou trendo-
vými barvami zimy. Přidávají se nuance bor-
dó, které vyniknou v rafinovaném spojení s tó-
ny rosé. Dále pak světlé pastelové tóny mod-
ré, šeříková a lila, šedá v různých odstínech
a samozřejmě černá. Metalické tóny ve
všech odstínech se uplatní jako efektní detaily
a aplikace. Mezi materiály se kromě tradič-
ních vlněných tkanin a pletenin hodně objevují
samety, kordy, imitace kožešin a plyše. Zají-

mavé kontrasty vytvářejí šifon s plyšem nebo
s hrubým úpletem, vlna s hedvábím, samet
s high tech materiály. 
Ve vzorování dominují kára, proužky, motivy ze
zvířecího a rostlinného světa. Tradiční vzory
jako glenčeky, pepita a kohoutí stopa se obje-
vují v kombinacích s femininními nebo sportov-
ními prvky. S módními vlivy 80. let se jako de-
korativní prvek vracejí perličky, hodně se
uplatní jako decentní aplikace na svetrech
a topech. Florální výšivky a nákladné aplikace

zdobí pleteniny i usňové bluzony. Volány zůstá-
vají módní, mohou se objevovat až v extrém-
ních variantách na topech, halenkách a pulo-
vrech, ale i na kabátcích, kalhotách a sukních. 
K uvolněnému vzhledu přispívá předimenzo-
vané a voluminózní vrchní oblečení s velkým
límcem nebo kapucí, rozšířené nebo zkráce-
né ležérní kalhoty, sukně a šaty v midi délce.
Pláště jsou velmi důležité kvůli hře s objemy,
materiály a neobvyklými barvami. Péřové
bundy a objemné vesty s předimenzovanými
rameny jsou přepásané páskem pro zdůraz-
nění pasu. K must-have sezony patří barevné
plyšové kabátky, vesty a pláště z imitace us-
ně. Pro vrstvený vzhled jsou klíčovou součás-
tí kabátky z úpletu nebo vlněných tkanin, tví-
du, kordu nebo sametu. Ležérně působí
v kombinaci s barevnými pleteninami, sve-
trem, mikinou s kapucí, tréninkovými kalhota-
mi nebo šponovkami.

Trendy dámské módy pro zimu 2018/19

KOMBINACE TRADIČNÍHO
A MODERNÍHO
js Praha – V trendu je jednoduchost a funkční design, minimalismus a vysoce kvalitní ma-
teriály. Nechybějí však ani dekorativní až opulentní prvky, zdůrazňující ženskost. Pohodlí je
klíčové, stírají se hranice mezi formálním a ležérním, starým a novým, mezi novými tech-
nologiemi a tradičním řemeslným uměním. Kreativní hra s materiály, vzory a tvary definu-
je nové styly. K důležitým trendům patří crossdressing, vytváření individuálního looku
kombinacemi nesourodých až protikladných součástí. Klíčová je uvolněná a zábavná hra
s módou. Uvolněnost je vůbec hlavním motivem zimní sezony.

Airfield

Set

Oui

Diana 
Gallesi
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Marc Cain

FIT KNIT
Pleteniny jsou pro zimu nepostra-

datelné, ať už jsou to šaty, kalhoty,
pláště, kabátky a pulovry, nejlépe
předimenzované, v širokých stři-

zích a vyzařující unikátní charakter
ručně pletených modelů. Nechybě-
jí ani roláky a lehké mohérové sve-

tříky. Vracejí se žinylkové pulovry,
oblíbené v 90. letech, nyní ve

smaragdové zelené nebo fialové.
Využívají se také buklé, tvídové, pe-

říčkové a jiné fantazijní příze. Le-
žérní hrubé pleteniny, vždy však

lehké s měkkým omakem, ozvlá-
štňují rockové pajetkové nebo 

leopardí motivy.

Saint Jacques Luisa Cerano Fransa

Caractere Sportalm

DE LUXE

Extravagantní casual look s kreativ-
ními zlomy stylů s glam appealem
podtrhuje grafitová s opulentní zla-
tou. Uplatní se hodnotné materiály
jako hedvábí, kašmír nebo vlna, sa-
met, kožešiny a jejich imitace, ply-
še. Sametové obleky jsou pro ležér-
ně elegantní vzhled neodmyslitelné.
Pláště s délkou na lýtka doplňují ša-
ty stejné délky. Efektní jsou metalic-
ké lesklé pásky a pajetky, také
v kombinaci s nýty. Nemohou chy-
bět leopardí tisky, které se objevují
na šatech, blejzrech, kabátcích ve
stylu džínové bundy a halenkách.

Luisa Cerano

Fransa Cinque

Diana Gallesi

Marc 
Cain
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Foto: Mercedes Fashion Week Berlin a archiv firem

WINTER
FLOWERS 

Námět s převahou florálních dezé-
nů na tmavé půdě vyzařuje tajem-
ně romantický nádech. Vzory za-

hrnují millefleurs, asijsky inspirova-
né květy nebo barokně laděné mo-

tivy. Vyniknou na sametech, saténu
a polotransparentních šifonech.
Květinové vzory se objevují nejen
na šatech se splývavou siluetou

a délkou ke kolenům nebo na lýtka,
ale také na halenkách i kalhotách.

Romantické kvítkované šaty stylově
doplňují usňové motorkářské bun-
dy, hrubě pletené svetry nebo ves-

ty a kotníčková derbovní obuv.

Fransa

Cashmere Victim

Maisonnoee

Diana Gallesi Comma Betty & Co

Set Eterna

MODERN
CLASSIC

Kombinace městského a casual
vzhledu. Jemné kontrasty barev se
představují v retro vzhledu, světlá
růžová, nugátová a zelená s čer-
nou nebo šedou. Charakteristické
jsou šaty a topy v zavinovacím
vzhledu se zdůrazněným pasem,
jemně splývavé kalhotové obleky,
úzce střižené a delší blejzry, sukně
a šaty v midi délce, široké kalhoty
se zkrácenou délkou nebo s rafino-
vanými detaily záhybů a vázačkou
v pase. U topů a halenek poutají
pozornost rukávy s velkorysými vo-
lány nebo nápaditými vázačkami.

Gil Bret

Caractere

Oui





Svět textilu & obuvi

12

Zahraniční trendy

září – říjen 2018

js Praha – Také pánská móda spojuje pro-
tiklady do nových stylů. Nově interpreto-
vané klasické oděvy inovují materiály z ob-
lasti sportswearu a prvky z oblasti pra-
covního oblečení.

Formální oblečení se představuje s funkční-
mi detaily a zajímavými kombinacemi materi-
álů, které oživuje metalický lesk. Redukované
střihy dávají vyniknout vysoce kvalitním mate-
riálům a promyšleným detailům. Stále pře-
trvávají vlivy sportswearu a athleisure, které
se mísí s formálním oblečením. Kombinují se
saka s mikinami a džíny, klasické vlněné pláš-
tě s tréninkovými kalhotami. Barevnost je
tmavá a maskulinní, která dává vyniknout
strukturám a vzorům. Silueta je štíhlá, mo-
derní, avšak velmi ležérní. 
Zimní paleta barev je výrazně sytější. Petrole-
jová modrá, antracitová, šedá a námořnická
modrá se setkávají s hnědou, olivovou nebo
jedlovou zelenou, černou, burundskou, tabá-

kovou a okrovou. Z materiálů se uplatní vlna,
měkká bavlna s jemným efektem oprání, vlna
s příměsí kašmíru, žerzeje, donegaly, tvily,
kordy a strečové kvality z čisté střižní vlny, ny-
lon, tvil, strukturní bavlna, rybí kostra, kára,
vzhled úpletu a buklé. Moderní jsou výraznější
struktury, kára v různém provedení, dezény
působící dojmem uni i kamuflážové vzory. 
Obleky mají štíhlou siluetu, kalhoty zkrácenou
délku. Saka jsou měkce konstruovaná, spolu
s vestami patří ke klíčovým součástem sezo-
ny. Představují se v celé škále od klasických
až po ležérní, nově se interpretují saka z kor-
du. K nim jsou sladěné ležérní sportovně la-
děné vesty a kalhoty. 
Silueta kalhot je převážně štíhlá. Kalhoty
s pasovými záhyby se nabízejí s klasickými
vzory jako jsou glenčeky nebo kára. Kalhoty
chinos a tréninkové kalhoty s lampasy se no-
sí k vlněným plášťům. Tradiční materiály jako
jemné vlněné žerzeje nebo vlněné kvality do-
dávají nový výraz sportovní zkrácené siluetě
s tunýlkovým průvlekem v pase. U džínů zůs-

tává dominantní štíhlá silueta až po lehce
rourové tvary. 
U košil je důležité pohodlí a snadná údržba.
Novinkou jsou košile slim fit se stojáčkovým
límcem jako alternativa k byznys košilím. Na
strukturních kvalitách vyniknou klasické gra-
fické vzory a tisky jako proužky, kára a kaš-
mírské motivy. 
Co se týká pletenin, důležité jsou pletené blejz-
ry, roláky, kardigany, svetry s kulatým průkrční-
kem a pletené vesty. Velkým trendem jsou pu-
lovry s intarziemi, mikiny s módním opráním
navozují ležérní a nekomplikovaný vzhled.
V nabídce svrchního oblečení se objevují
sportovně elegantní pláště se zastřenými
vzory kár a rybí kostry, blejzrové pláště, pa-
leta v moderní siluetě se zaoblenou ramenní
partií, pláště se stojacím límcem, kabany
z vlněných kvalit ve vzhledu denimu nebo
z hrubších tvídů. Nabídku završují funkční
městské kabátky, prošívané bombery, mo-
torkářské bundy s beránčí kožešinou a lehké
péřové modely.

Trendy pánské módy pro zimu 2018/19

MODERNÍ MASKULINNÍ
A AUTENTICKÝ VÝRAZ

Baldessarini Baldessarini Otto Kern
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Eduard Dressler

SMART DRESSY

Elegantní pěstěný styl se spojuje
s nenuceným až progresivním výra-
zem. Moderní a stylové kombinace
upoutají rafinovanými detaily. Novin-
kou jsou strukturní materiály půso-
bící dojmem uni. Klasická saka do-
plňují sportovní svetry, džíny, stre-

čové kalhoty s tunýlkem v pase, fla-
nelové kalhoty s pasovými záhybky

nebo úzké kalhoty s kapsami cargo.
Ve vzorování se objevují retro nitko-
vé proužky, tvídy a zastřená britská
kára v široké škále. Vedle košil se

uplatní roláky. Péřové bundy a vesty
mohou nahradit plášť k obleku.

Marvelis

URBAN CASUAL

Sportovně laděný městský námět,
ve kterém se uplatní kordy, dřevo-
rubecká kára, hladké techno mate-
riály a hrubé pleteniny. Hybridní 
kabátky a vesty z nylonu se nosí
místo saka přes košili nebo svetr.
Důležité jsou hrubě pletené pulovry
s copánkovými vzory a předimenzo-
vané parky, bomberské bundy z us-
ně nebo vlněného glenčeku k tré-
ninkovým kalhotám. Ležérní saka
podtrhují kamuflážové vzory. Denim
se představuje buď v čistém a su-
rovém vzhledu nebo opraný se zá-
platami a s efekty destroyed.

Olymp Baumler

Eterna Digel Roy Robson

Blue Seven Atelier Torino

Cinque Brax

Carl Gross
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Trendy obuvi pro zimu 2018/19

VÝRAZNÁ SILUETA
A MASIVNÍ PODEŠVE

DÁMSKÁ OBUV
V barevnosti jsou zastoupeny černé, modré a klidné tlumené tóny béžové přes koňakovou až po hnědou. Do hry se přidává trendová
paleta červených tónů od růžové, oranžové, ohnivě červené po vínovou a fialovou, zimní pastely jako je pink, světlá modrá a béžová,
stejně tak různé metalické odstíny. Pokračuje i obliba modré a zelené, od khaki a olivové po petrolejovou. Nové zelené tóny umožňují za-
jímavé barevné kombinace a vyniknou jak na kozačkách a kotníkové obuvi, tak i sneakerech. Lak, šanžánový povrch, samet a lurex pod-
trhují svítivost barev. Velmi módní jsou tzv. sock boots z vysoce elastických materiálů v mnoha barvách, které se mohou interpretovat
jak femininně, tak sportovně. Typické pro tyto „ponožkové“ či „podkolenkové“ modely je bezešvý přechod mezi obuví a elastickým nebo
úpletovým svrškem. Hodí se k plisovaným midi sukním nebo midišatům z žebrového úpletu. Vlivy 70. let se projevují výraznými špalíko-
vými nebo trychtýřovými podpatky. Některé modely mohou mít dekorativní podpatky s metalickým leskem nebo třpytivými efekty.

DERBOVNÍ A RUSTIKÁLNÍ

Vrací se vojenský vzhled ve stylu martensek spolu s pracovní
a motorkářskou obuví. Nechybí ani pohorky a obuv v lehce
westernovém stylu. Obuv v rockovém vzhledu zdobí přezky
a nýty, které v cool kombinaci s perličkami stylově doplňují 
femininní outfit.

js Praha – Pro zimní módu je charakteristické, že outfity jsou ještě
nespoutanější, kombinace ještě odvážnější. Objevují se retro náměty
a sportovní look s lehce nostalgickými vlivy v kontrastu k dynamické
a výrazné barevnosti. Stále pokračuje touha po individualitě a odliše-
ní se, důležitý je komfort a funkčnost pro každodenní městský styl.

U obuvi poutají pozornost masivní podešve, špalíkové podpatky a kon-
trastní barvy. Objevují se hybridní tvary z robustních usní na silných pode-
švích s výrazným profilem. Klasické siluetě dodávají moderní šmrnc ne-
očekávané kombinace materiálů nebo technický povrch. Prosazuje se
sportovní look s holeňovou obuví ve vojenském, pracovním a motorkář-
ském vzhledu. Na druhé straně podtrhují opulentní vzory a dekorativní
detaily femininní ráz. Nechybějí ani lesklé třpytivé akcenty, přezky, meta-
lický nebo sametový povrch a různé vintage úpravy. Hladké usně a velury
se představují v kombinaci s kontrastními materiály, tvídem nebo úplety,
inovativní modely mají svršek ze strečových high tech materiálů. Důležité
jsou měkké nubuky a velury s membránou, které jsou stejně funkční jako
high tech materiály s prošíváním nebo etnickými výšivkami. Kožešiny
opět hrají důležitou roli, mohou to být krátce postřižené kožešiny, s dlou-
hým vlasem až po zkadeřené nebo beránčí kožešiny. U zimní obuvi jsou
zásadní lehké a protiskluzové podešve.

Hassia

Caprice

Maresca

KOŽEŠINY A PLYŠE

Uplatní se nejen jako hřejivé podšívky, ale představují se i ja-
ko kožešinové a plyšové aplikace, dekorativní bambulky
a manžety. Objevují se na kozačkách, polobotkách i lodič-
kách a přitahují pozornost v zimní bílé, světlé šedé a v pas-
telových tónech.

Tamaris

14

Accatino

Tamaris

Patrizio Dolci

La Martina



15

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi

září – říjen 2018

PÁNSKÁ OBUV
V pánské módě se prosazuje sportovní a casual look, důležité je pohodlí. U obuvi se to projevuje lehkostí, elastickými vsadkami
a funkčností. V barevnosti převládá černá, modrá, středně syté šedé a neutrální tóny, tmavá hnědá a koňaková. Trendovou
barvou je olivová, která se uplatní v kamuflážovém vzhledu. K oblíbeným modelům patří lehounké kotníkové sneakery. Hybridní
sneakery z luxusních, někdy ražených materiálů s poněkud silnější miskovou podešví nebo extrémně lehkou sendvičovou podešví
se mohou nosit k obleku. Zima v nich nebude, jsou vybaveny hřejivou podšívkou nebo kožešinou. Stále módní jsou sportovní mo-
dely v charakteru pohorek, s profilovanou podešví a s typickými detaily. Také v kolekcích pánské obuvi hrají důležitou roli kožeši-
ny a jejich imitace.

Calzaturificio
Niki

BYZNYS

Šněrovací a pruženková obuv zaujme vintage vzhledem. Ty-
pické jsou výrazné rámy, silnější podešve a drobné rukodělné
detaily jako zdobné švy. Rustikální polobotky typu brogues
s perforováním v decentním vintage charakteru dokonale ladí
se zkrácenými kalhotami.

Borgioli 
Fratelli

Patrizio
Dolci

F.lli Soldini

Luca Guerrini

Lloyd
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CASUAL

U derbovní holeňové obuvi se objevují extrémně profilované
podešve, polstrované svršky, nové hnědé tóny a pestrobarev-
ná šněrovadla. Městské pohorky a šněrovací holeňová obuv
patří k absolutním must-have.

Floris van Bommel

Floris van 
Bommel

Hassia

Marco Tozzi

Baldinini

Gabor

Caprice Hoegl
Tamaris

Deichmann

KOZAČKY

Představují se v elegantním, nebo ležérním vzhledu. V trendu
jsou přiléhavé kozačky z elastického svršku (sock boots). Vel-
mi módní jsou také kozačky z měkké usně s ohrnutou man-
žetou nebo z velurové usně s širším, ležérně nakrčeným
svrškem (slouch boots).

OPULENCE 

Samety, velvety, žakáry a brokáty propůjčují kozačkám, kotníčkové
obuvi a lodičkám nádech glamouru. Ušlechtilé materiály a hýřivé
květinové vzory umocňují barvy drahokamů, jako jsou červená,
modrá a smaragdová, ale vyniknou i na šedé a černé.
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Společenská móda 2018/19

SUBTILNÍ ELEGANCE
A PŮVABNÁ ROMANTIKA

Ewa Herzog

Guido MariSonia Pena

MAGIC BLACK 

Černá barva dává vyniknout rafinovaným
střihům a průstřihům, svůdným efektům
transparence a neprůhlednosti, matu
a hedvábného lesku. Důležitými materiály
jsou samety, satény, krajky, tyly
a vypalované vzory. K jednobarevným,
bohatě nařaseným sukním se uplatní
živůtky s asijsky inspirovanými florálními
motivy na tmavé půdě.

V barevnosti převažují živé, syté a zářivé tóny:
korálová, pink, červená, fialová, sytá tyrkysová,
pistáciová zelená, žlutá, fuchsiová a paví nebo
noční modrá. Jasná červená je hitem sezony
a zaručeně přitáhne pohledy. Sázkou na klasiku
je černá nebo modrá, které lze skvěle doplnit

třpytivými doplňky a dekorativními střevíč-
ky. Kromě toho jsou stále v trendu me-

talické tóny ve všech odstínech, od
stříbrné až po růžové zlato. Kombi-
nace růžové a oranžové, korálové
a kouřové modré stejně jako pink
a královské modré působí jako pe-
strobarevný koktejl a vytvářejí žá-
doucí napětí. Návrháři přestavili
odvážné výstřihy, hravé detaily,
transparentní rukávy, úzce střižené

nebo rozšířené šaty v linii A, hravé modely
z krajek nebo s barevnými tylovými sukněmi.
Důležitá je hra světla a stínu, neprůhledného
a transparentního, 3D efekty. Námět ženskosti
se interpretuje emancipovaně a sebevědomě.
Velmi módní jsou šaty s odhalenými rameny,
které působí elegantně, rafinovaně i velmi ro-
manticky. Modely z jemné krajky a tylu vyzařují
subtilní eleganci a svůdnou romantiku. Spole-
čenské šaty mohou mít různé výstřihy, včetně
asymetrických, tříčtvrteční nebo zajímavě ře-
šené dlouhé rukávy, které na sebe přitahují po-
zornost. Představují se v nápadných tvarech,
ať už jsou to krátké průhledné nabírané rukáv
nebo hodně dlouhé v barokním stylu. Bohatě
nabírané a šunkové rukávy vyniknou na jedno-
duchých, vysoko uzavřených šatech.

js Praha – Na přehlídkových molech se pro zimu 2018/19 představily společenské modely
v čistých liniích, luxusní objemné róby z taftu, saténu nebo brokátu i šaty ve stylizovaných a éte-
rických siluetách z jemného šifonu, tylu či mušelínu, které dávají vyniknout ženské postavě v její
přirozené jedinečnosti. Asymetrické nebo hluboké špičaté výstřihy vyzařují smyslnost a zároveň
eleganci. Délky šatů jsou být různé, až na zem pro večerní modely, midi pro klasické společen-
ské šaty, nebo mini pro koktejlky a malé černé. V nabídce nechybějí ani společenské overaly.



Guido & Maria Kretschmer

PÁNSKÉ
SPOLEČENSKÉ

OBLEKY

Moderní společenské obleky ve
štíhlé siluetě na jeden knoflík

inovují kontrastní špičaté fazonky,
šálové límce a různé varianty

kapes. Doplňují je nové a elegantní
vesty s hlubokým výstřihem ze

směsi vlny a hedvábí. V barevnosti
je nejvíc žádaná černá, modrá

v různých odstínech a šedá, které
vyniknou na luxusních směsích vlny

s kašmírem. Příměsi elastanu
zaručují dokonalé padnutí.

PASSION 

Námět ve vzhledu glamour se
skvostnými materiály vyzařuje
luxus, ženskost a rafinovanost.
Dominují syté červené tóny,
smaragdová, královská modrá
a fialová. V námětu se skrývá
svůdný půvab, určitá
extravagance, přecházející 
až do marnotratné dekadence,
která se odráží v luxusních
a exkluzivních materiálech 
jako jsou samet, satén a hedvábí.

Ana Torres

Isabel Sanchis

Eduard Dressler
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Foto: Mercedes Benz Fashion Berlín a Fashion Bridal Week Barcelona, archiv firem

Giorgio
Armani Wilvorst
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Esther 
Noriega

Matilde  Cano

Isabel Sanchis

Carla 
Ruiz

REFLECTION 

Klasický look s širokou škálou lu-
xusních měkkých materiálů inovují
třpytivě metalické úpravy. Dekora-
tivní detaily jako jsou duhově mě-
ňavé efekty, pajetky, peříčka nebo
velké mašle mohou působit až ex-
centricky. Základem jsou neut-
rální tóny, šedohnědá (taupe), od-
stíny šedé od světlých po tmavé
a teplé žlutohnědé tóny, včetně
měděných a mosazných.
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js Praha – Společenská obuv umocňuje
luxusní vzhled šatů a podtrhuje individuál-
ní výraz. V neutrální barevnosti může jen
decentně doplňovat outfit nebo naopak
přitahovat pohledy dekorativními prvky či
vytvářet výrazný barevný kontrast k ša-
tům. Důležité jsou nejen vysoce kvalitní
materiály, z kterých je zhotovena, ale ta-
ké stabilita a pohodlí pro nošení. K for-
mální garderobě patří stylové lodičky,
které mohou zvýraznit femininní charak-
ter nebo naopak nechat vyznít prostý
vzhled šatů. K černé minisukni nebo kok-
tejlkám vyniknou jak stylové střevíčky na
vysokém podpatku, ale i elegantní kotníč-
ková obuv. Pohodlí pro nošení zaručují
jemné baleríny a módní nazouváky nebo
pantoflíčky.

Oblíbené neutrální tóny a černá jsou sázkou
na jistotu. Stále aktuální jsou metalické od-
stíny. Novou černou je tmavá modrá a to jak
v dámské, tak i pánské obuvi. K novým tren-
dovým barvám patří tóny drahokamů, zejmé-
na červená, fialová, tyrkysová, safírová mod-
rá a smaragdová zelená, které obzvlášť vy-
niknou na velurové usni nebo sametu. Přidá-
vají se světlá šedá a jemné pastely jako je
zimní bílá, šedobéžová, rosé a velbloudí hně-
dá. Působí velmi femininně a dobře se mo-
hou kombinovat tón v tónu. 
K luxusnímu a opulentnímu vzhledu přispí-
vají materiály jako je samet, hedvábí, bro-
kát, lakové či třpytivé metalické usně. Mezi
dekorativními prvky dominují křišťály, ka-
mínky, perličky, mašličky, něžné labutěnky
i nýty ve všech velikostech, které se umis-

ťují na podešve nebo celoplošně po celém
svršku, zlatavě nebo stříbřitě lesklé předi-
menzované perle nebo přezky, často se zla-
tým, měděným nebo stříbrným leskem. Po-
zornost přitahují také povrchové úpravy, ať
už jde o šanžánový, lesklý, třpytivý nebo me-
talický povrch, různé strukturní a crash
efekty, zejména když jsou doplněné o pajet-
ky a štras. 

Štíhlé a vysoké podpatky podtrhují femininní
sebevědomé vystupování. Společenská obuv
se však nabízí i na nízkém nebo malém pod-
patku. Aktuální jsou znovu objevené kačenky,
které se představily už v minulé sezoně a pů-
sobí velmi žensky. Skvělou alternativou je
obuv s vyměnitelnými podpatky ve výšce od 
3 do 10 cm, které lze podle potřeby nasazo-
vat přímo na obutou obuv.

Společenská obuv podzim a zima 2018/19

VYZAŘUJE LUXUS
A ŽENSKOST

Deichmann

Hassia

Mime 
et moi

Marc Cain

Tamaris

BARVY
DRAHOKAMŮ

Tajemná a spíš tmavá barevnost
v sobě skrývá svůdný půvab.
Skvostné materiály a barvy vyza-
řují luxus a ženskost.

Pas 
de Rouge

Hoegl

Deichmann

Tamaris

METALICKÉ
EFEKTY 

Třpytivé metalické úpravy vyniknou
na měkkých nebo jemně struktur-
ních usních. Zahrnují zlaté, stříbr-
né, měděné a mosazné tóny až po
duhově měňavé odstíny.
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Roy Robson Roy RobsonPÁNSKÁ OBUV

Pánské kolekce společenské
obuvi přesvědčují luxusním de-
signem v italském duchu, jemný-
mi usněmi a trendovými střihy.
Na výběr jsou modely z lakované
nebo jemné usně nappa. Důleži-
té je exkluzivní zpracování. De-
centní vzhled, který upoutá po-
zornost až na druhý pohled, se
spojuje s usněmi s moderními
raženými dezény kroko. Nové
modely z ušlechtilé strukturní
usně podtrhují módní výraz. 
Klasické modely se představují
v novém designu v černé, tmavé
modré a koňakové. Důležité jsou
dekorativní švy.

Roy Robson

Wilvorst Wilvorst
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Linea Raffaelli

Mime et moi

Marc Cain

Hoegl

Zahraniční trendy Svět textilu & obuvi
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Mime et moi
JEMNÉ PASTELY 

Světlé růžové, modré a pleťové
tóny se hodí jak ke společenským,
tak svatebním róbám. Vyniknou 
na hladkých a velurových usních
a sametu. 

Marc Cain

ilustracni foto z veletrhu
MICAM Milan Lloyd

Deichmann

Moda 
di Fausto

Hoegl

Hoegl

OPULENTNÍ
DETAILY 

Dekorativní detaily přitahují pohledy,
mohou to být štrasové kamínky,

perličky, labutěnky, mašličky nebo
výrazně zdobené podpatky.
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Trendy svatební módy 2019

ROMANTIKA V MODERNÍCH
INTEPRETACÍCH

js Barcelona/Praha – Romantika, interpretovaná v moderním stylu nebo s nostal -
gickým nádechem, byla hlavním tématem návrhářských přehlídek na Fashion Bridal
Weeku v Barceloně. Některé modely připomínaly sofistikovanou a elegantní paříž -
skou eleganci s její lehce melancholickou poetikou. Kontrasty mezi inovacemi a tradicí,
moderností a vintage glamourem se spojují do dokonalé harmonie. K tomu přispívají
objemné nadýchané tkaniny v protikladu ke splývavé linii, krajkové organzy, tyl 
s peříčky, výšivky a krajky chantilly v kombinaci s neobvyklými metalickými akcenty
a 3D aplikacemi.

Zlato a stříbro, často umocněné lurexem, se
kombinuje s paletou bílých a teplých tónů, za-
hrnujících krémové nuance, pleťové, světlé
růžové a modré, levandulové a fialové tóny. 
Velmi působivá je hra světla a stínu, umocně-
ná výšivkami, bižuterními aplikacemi nebo ka-
skádovitě uspořádanými peříčky. Z materiálů
se hodně využívají žakáry, hedvábné krepy, pli-
sované tyly, satény, organza a hedvábí. Kom-
binace tylu, peříček a hedvábného gázu zdů-
razňuje linii zad, podtrhuje ženskost s delikát-
ností a sofistikovanou svůdností. Splývavé
materiály, brokáty, výšivky doplnily guipýrské
a chantilly krajky. Módní jsou bohaté tylové
sukně, nejen v bílé, ale i v jemných pastelo-

vých tónech. Ladí k nim topy s odhalenými ra-
meny i s dlouhými rukávy. Zajímavé akcenty
navozují peleríny a transparentní sukně přes
krajkové minišaty. Klasická linie A se opět vra-
cí. Výstřihy působí elegantně, nikoli vyzývavě,
a často se posouvají výš k šíji. Velkým tren-
dem jsou šaty se stojáčkovým límcem, který
může být zhotoven z krajky, saténu nebo šifo-
nu. Třpytivé efekty umocňují křišťály, perličky
a pajetky, které na hedvábí vytvářejí nádherné
textury. Důležité jsou i nákladné výšivky
a mašle, které se však představují v decent-
nějším provedení a většinou zdobí ramínka.
Mezi doplňky se objevují náušnice zdobené
peříčky, různé řetězy i majestátní tiáry. 
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V PRINCEZNOVSKÉM
STYLU 

Letošní svatba britského královského páru prince
Harryho a Meghan Markle inspirovala mnoho ná-
vrhářů k opulentním róbám s objemnými sukně-
mi, bohatě zdobenými topy, efektními peříčky
a krajkovými detaily.

Matilde Cano

Isabel Zapardiez

SKULPTURÁLNÍ
SILUETA

Skulpturální siluety z gázu,
brokátu a organzy, nařaseného
hedvábí, krajek umocňují bohaté
pajetkové výšivky, aranžované
mašle, kontrastní výpustky,
asymetrické střihy, kaskádové
volány a efekty matu a lesku.

Cymbeline
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Marco & María

EXTRAVAGANTNÍ

Trend oslovuje mladé nevěsty,
které touží po netradičních
modelech jako jsou overaly,

kalhoty, legíny nebo tylové baletní
sukénky. Tradiční ráz přeruší

sportovní mikiny, tenisky, kapuce,
usňové bundy apod.

Jesús Peiró

PÁNSKÉ
OBLEKY 

Moderní svatební obleky mají
saka se zaoblenými kraji

a zapínáním na jeden nebo dva
knoflíky. Stále v trendu je štíhlá

silueta. Luxusní směsi vlny,
hedvábí a elastanu zaručují

pohodlí. Hedvábná vesta
a plastron nebo kravata jsou

perfektně barevně sladěné
s oblekem. V barevnosti

převládají tmavé šedé nebo
modré tóny.

Esther Noriega Pronovias

JEMNÉ KRAJKY

K romantickému vzhledu 
přispívají průsvitné materiály
v rafinované kombinaci s krajkami
na splývavých modelech. 
Něžné krajky zvlášť pěkně 
vyzní ve světlých pastelových
tónech, celkový dojem 
podtrhnou perličkové výšivky
a metalický třpyt.

Inmaculada Garcia Jordi Dalmau Cymbeline

Rosa Clará

Ramón Sanjurjo
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Wilvorst Carlo Pignatelli

PROSTÁ
ELEGANCE

Prosté modely s minimem
detailů, které upoutají pozornost
luxusními materiály, čistými střihy
a dokonale vedenými liniemi
a nikdy nevyjdou z módy.
Mohou mít špagetová
ramínka, dlouhé
transparentní rukávy
a decentní aplikace.

Foto: Barcelona Bridal Fashion Week
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Brno – Pokračujeme v našem seriálu, ve
kterém představujeme návrháře a desig-
néry z České republiky i ze zahraničí. Ten-
tokrát vám přestavujeme Kateřinu Jocha,
která žije a tvoří v Brně. 

Jak jste se dostala ke své profesi?

Po vystudování polygrafické školy a práci
v technické redakci jsem se vdala a měla
děti. Hledala jsem způsob, jak skloubit
práci a péči o rodinu. Se sestrou jsme za-
čaly šít pro naše malé syny, výtvory se líbily
i maminkám ostatních dětí a jak čas ply-
nul, ukázalo se, že je větší zájem o obleče-
ní pro ně samotné. V té době vznikl nápad
vytvořit značku Jocha a také základy této
značky. 

Co charakterizuje vaši tvorbu?

Jednoduché střihy. Své modely stavím na
kvalitním materiálu, vynikajícím propracování

a hravých detailech, které podtrhují všechny
odstíny ženy. Salon Jocha obléká ženy 21.
století a přistupuje k nim s péčí období první
republiky. Minimalismus znásilněný romanti-
kou je slogan, který vystihuje můj přístup.

S kterým materiálem pracujete nejradě-
ji?

Pro tuto otázku mám jasnou odpověď: v létě
se 100% lnem a v zimě se 100% vlnou, ce-
loročně potom s kvalitními úplety.

Který kousek ze své tvorby máte nejra-
ději?

Aktuálně mě napadají košilové šaty z kolekce
Jocha babí léto 2018.

Co nebo kdo je vám inspirací pro vaši
tvorbu? 

Ruch velkoměst versus procházky tichým
lesem, odborné přehlídky známých návrhá-

řů versus studium starých střihů v tichu do-
mova.

Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Výsledný pohled zákaznice do zrcadla. Je bá-
ječné vidět spokojenou ženu.

Setkáváte se s nějakými nepříjemnostmi
při své práci?

Žádné si nevybavuji.

Nosíte svoji tvorbu? A pokud ano, na ja-
ké příležitosti?

Nosím věci ze své dílny víceméně neustále,
kromě oblečení pro sportovní aktivity 

Kdo jsou vaši zákazníci?

Je to žena, která ví, co jí sluší, nebo naopak
žena, která by ráda svůj styl aktivně defino-
vala.

Představujeme designéry

KATEŘINA JOCHA

Kateřina Jocha
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Jsou požadavky vašich zákaznic ovlivně-
ny módními vlnami? 

Myslím, že módními vlnami jsme zasaženi
tak nějak všichni a bez rozdílu. Uměním je
pak vložit do módy kousek nás samotných,
zapojit vlastní kreativitu.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky?

Velmi příjemným způsobem: fungují sociální
sítě, osvědčila se mi prezentace na nich.

Kde prodáváte své výrobky? 

Ve svém ateliéru v Brně.

O co je největší zájem?

O vlněné zimní kabáty šité na míru.

Co považujete za svůj největší dosavadní
úspěch?

Salon Jocha je prostor, kde mohou ženy
v masové a uspěchané době, skrze módu,
objevit svou jedinečnou osobnost, to, co
podtrhne jejich přednosti a zahladí jejich ne-
dostatky. Možnost říct tato slova o své práci
opravdu považuji za úspěch.

Dokážete si představit spolupráci s ně-
kterým průmyslovým oděvním výrob-
cem? 

Spolupráci se všeobecně nebráním, záleželo
by však na konkrétních podmínkách.

Jaké máte plány do nejbližší budouc -
nosti?

Atelier Jocha čekají brzy změny. Aktuálně ře-
šíme stěhování na novou adresu. Slavnostní
módní přehlídka k této příležitosti bude ná-
sledovat. Přesné datum a místo zatím ne-
jsem schopná říct.

Jak vidíte budoucnost své tvorby?

Nadále vytvářet modely ženám a třeba i mu-
žům na míru podle osobnosti, typu postavy
a životního stylu tak, aby byli spokojení.

Co byste chtěla vzkázat našim čtená-
řům?

Nebojte se poznat, kdo jste, ukázat a prezen-
tovat se skrze svůj styl. Všechny jsme přece
modelky na mole svých vlastních životů.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: Jakub Joch

Kateřina Jocha

Módní návrhářka, která se narodila 
6. 11. 1973 v Hustopečích. Nyní žije
a tvoří v Brně.Vystudovala Střední ško-
lu polygrafickou, obor sazeč. Za práci
v módním průmyslu je šťastná, protože
se může živit činností, která ji velmi ba-
ví. Od roku 2003 funguje Salon Jocha,
který aktuálně sídlí přímo v centru,
hned vedle Moravského náměstí. 
Salon Jocha tvoří pro ženy 21. století
a přistupuje k nim s péčí typickou pro
období první republiky. Styl salonu vysti-
huje slogan: Minimalismus znásilněný
romantikou. Tvorbu Kateřiny Jocha vy-
stihují jednoduché střihy, staví modely
na kvalitním střihu, vynikajícím propra-
cování a hravých detailech, jež podtr-
hují všechny odstíny ženy. Kateřina nej-
raději v létě pracuje se 100% lnem,
v zimě se 100% vlnou a celoročně
s kvalitními úplety. Návrhářku můžeme
sledovat i na facebooku a instagramu.
Designérka Jocha svoji tvorbu prezen-
tuje také formou módních přehlídek,
a to nejen ve svém salonu.
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Praha – Také v uplynulých dvou měsících,
tedy v červenci a v srpnu, se český textil-
ní maloobchod udržel v porovnání se stej-
nými měsíci loňského roku v plusu. Tempo
růstu tržeb však v porovnání se začátkem
letošního roku citelně klesá.

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

První čtvrtletí bylo rekordní
Letošní rok začal pro tuzemský maloobchod
v textilní a oděvní branži přímo snově. V led-
nu, únoru i březnu se dobře prodával prak-
ticky veškerý sortiment – zpočátku ten zimní,
později i jarní. Ve všech třech měsících do-
sáhl nárůst tržeb vždy +8 %. První čtvrtletí
2018 se tak stalo s +8 % nejsilnějším kvar-
tálem za posledních mnoho let. 

Druhé čtvrtletí šláplo na brzdu
Duben však na úspěch prvních tří měsíců ro-
ku nenavázal. Obchodníci viděli problém v po-
časí: Letošní čtvrtý měsíc totiž byly nezvykle
vysoké teploty. A na ně nebyl sortiment v ob-
chodech ještě připraven. Jak jsme psali
v minulém vydání našeho časopisu, majitelka
oděvního obchodu z Hradce Králové nám
k tomu vtipně poznamenala: „Prvních pár
dnů v dubnu jsme museli bohužel použít frá-
zi, kterou jsme běžně slýchávali v minulém
režimu: Nemáme, zeptejte se příští týden.“
Přes počáteční výpadek se však nakonec trž-
by v dubnu zvedly. I tak ale skončily „jen“ na
+2 %. A to ve srovnání s prvním čtvrtletím
bylo opravdu málo!
V květnu se prodej oděvů a textilního zboží
zase citelně zvedl. Dobře se prodávaly dám-
ské a pánském oděvy, separátní saka a kal-
hoty, halenky a košile. Na odbyt šlo i typické

zboží na dovolenou – plavky, osušky, T-shirty
a další. Květen zaznamenal +5 % a všichni
se těšili, se se na dubnový výpadek brzy za-
pomene.
Jenže červen se zadrhnul. A to hned na za-
čátku měsíce. „Nemám zdání, co se stalo,
ale v červnu zájem o naše zboží citelně po-
klesl,“ popsal situace obchodník z centra
hlavního města. Obdobně nás informovali
i majitelé a vedoucí obchodů z jiných částí re-
publiky. Nakonec červen skončil přece jenom
v plusu – ale zase „jen“ dvouprocentním.
Druhé čtvrtletí tak skončilo přece jenom
v plusu: +3 % však v porovnání s čtvrtletím
prvním bylo chudým příbuzným…

Červenec: zase nic moc
Také v červenci byli obchodníci poněkud zkla-
máni. Dobře se prodávalo letní zboží, ale ne
ve všech částech republiky. Tak zatímco
v Praze, Plzni a třeba v Českých Budějovicích
byli obchodníci vcelku spokojeni, ve východní
části republiky už byli méně. „V červenci nor-
málně prodáváme poměrně značné množ-
ství dámských letní šatů, pánských separát-
ních kalhot a také košil, letos jejich prodej
poklesl. Přitom zboží máme podle mého ná-

zoru atraktivní,“ napsal nám majitel obchodu
z Ostravy. Obdobně si postěžovali obchodníci
z Brna, Olomouce a dalších měst. Nakonec
ale červenec – i díky dobrým výsledkům tex-
tilních řetězců a také internetovému obcho-
du – skončil s výsledkem +3 %. 

Srpen: vedra...
S napětím jsme tedy čekali, jak na červenec
naváže srpen. A zdá se, že již podruhé
v tomto roce do výše tržeb zasáhlo počasí.
A opět za to mohla nezvyklá vedra, která po-
stihla naši republiku. „Není normální, aby
v srpnu byla dlouhá řada dní po sobě s tep-
lotami přes 30 °C. To pak lidi buď jedou k vo-
dě či do lesa, anebo prostě sedí doma – do
obchodu se jim prostě nechce,“ poměrně vý-
stižně popsal situaci majitel obchodu v Ústí
nad Labem. Obdobně se vyjádřili i další re-
spondenti – z Prahy, z Plzně, Českých Budě-
jovic i Hradce Králové. Počasí však nakonec
nemělo na textilní maloobchod až tak zásad-
ní vliv: Tržby sice poklesly, ale ještě se
s +1 % udržely v černých číslech!
A jak dopadlo třetí čtvrtletí? O tom se dočte-
te v dalším vydání časopisu Svět textilu
& obuvi, které vyjde začátkem prosince.

Tržby textilního maloobchodu v ČR za leden–srpen 2018

SPOKOJENOST
OBCHODNÍKŮ KLESÁ

NĚKOLIK
ZAJÍMAVOSTÍ

■ Letošní první čtvrtletí bylo s +8 %
nárůstu tržeb jedním z nejlepších 
za řadu uplynulých let.

■ Srpen s výsledkem +1 % byl zatím
nejslabším měsícem letošního roku.

■ I tak ale všechny dosavadní měsíce
roku skončily s nárůstem tržeb. Což
je velmi dobrý výsledek.

1. čtvrtletí: +8 % 2. čtvrtletí: +3 % 1. pololetí: +5,5 % 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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Brno – Již 52. ročník veletrhů STYL a KABO
se konal 18.–20. srpna 2018 na brněn-
ském Výstavišti. I tentokrát se ho časopis
Svět textilu & obuvi zúčastnil ve dvojí funkci:
jako vystavovatel i jako pozorný návštěvník.
Co jsme zaznamenali? 

Opět nás mile překvapilo, že na brněnské Vý-
staviště zamířil velký počet návštěvníků. Podle
pořadatelů jich nakonec bylo 5 000, což je
slušný počet. Jak jsme zjistili, většina z jich při-
jížděla z menší i větší dálky –
doslova z celé České republiky.
A to přes to, že v letošním srp-
nu bylo parné počasí a víkend
sváděl spíše k návštěvě koupa-
liště či vycházkám do přírody. 

Navzdory vedru přišlo plno lidí
Ale český obchodník si již na víkendový termín
konání veletrhů módy již zvykl. Zejména v so-
botu přišlo mezi veletržní stánky hodně lidí. Vi-
děli pestrý mix tradičních značek, nových vy-
stavovatelů ze 14 zemí, autorské tvorby
i atraktivních přehlídek kolekcí oděvů, spodní-
ho prádla a plavek. Představilo se zde 209
vystavujících firem a více než 500 módních
značek. Polovinu vystavovatelů tvořili přímí vý-
robci a téměř třetina firem na veletrh přijela
ze zahraničí. Pro návštěvníky byl poprvé ote-
vřen Klub STYL a KABO s řadou výhod. 
Největší a nejmodernější hala brněnského vý-
staviště – pavilon P – patřila oděvům a mód-
ním doplňkům. Na první pohled všechny
upoutala nová koncepce Programového cen-
tra s přehlídkovým molem, které se otevřelo
směrem do pavilonu a lákalo kolemjdoucí náv-
štěvníky k zastavení. Přehlídky zde probíhaly
čtyřikrát denně a střídala se dámská a pán-
ská konfekce s kolekcemi prádla a plavek.
Rozšířila se sekce autorské módy se stánky

návrhářů, kteří vedle zakázkového šití vyrábějí
také malé série oděvů a dodávají je do butiků.
Tentokrát nechyběla ani rozšířená nabídka
metráže a textilní galanterie s účastí dodava-
telů z České republiky, Maďarska a Polska.
Část prostoru opět obsadila sekce bižuterie
a módních doplňků.

Zaostřeno na plavky! 
Zvláštní pozornost se letos soustředila
k plavkám jako malému, ale na výrobu velmi
složitému kousku oděvu. Názorně to ukázala

unikátní expozice La Manufac-
ture – plavky krok za krokem
aneb od nápadu k recyklaci.
V pavilonu P návštěvníci mohli
sledovat desítky nezbytných
výrobních operací a prohléd-

nout si potřebné strojní vybavení. Seznámili
se zde také s pravidly užívání a údržby plavek
a s trendy pro sezony 2019 a 2020. Vysoce
ocenili doprovodnou výstavu historických fo-
tografií mapujících stoletý vývoj plavek a plá-
žové módy.
Pár kroků vzdálený pavilon F obsadili vystavo-
vatelé obuvi a kožené galanterie. Díky inovativ-
nímu uspořádání se podařilo plnohodnotně
využít vzdálenější část pavilonu, kde vznikl no-
vý centrální prostor olemovaný expozicemi

prémiových značek obuvi – KABO Lounge
s přednáškovým, poradenským a relaxačním
centrem. Bezplatná poradenská centra byla
poprvé k dispozici již na obou veletrzích, kde
vystavovatelé a návštěvníci konzultovali své
problémy se soudními znalci i odborníky ze
zkušebních ústavů a profesních sdružení.
Zajímavé informace přinesl odborný dopro-
vodný program s přednáškami o trendech
v plážové módě, praxi reklamačního řízení
a inovacích vlny merino. Novinkou byly pre-
zentace věnované propagaci na sociálních sí-
tích, které mohou být pro podnikatele v módě
bezplatnou, snadnou a účinnou cestou k no-
vým zákazníkům. Všechny přednášky probíha-
ly přímo v pavilonech a na dosah všem účast-
níkům veletrhů. 
Úspěšnou premiéru měl Klub STYL a KABO,
který usnadňuje návštěvu veletrhů všem re-
gistrovaným odborníkům nejen z oblasti malo-
obchodu. Už není potřeba registrovat se opa-
kovaně, ale členská karta umožňuje i do bu-
doucna bezplatný vstup na veletrhy a parko-
vání. Bonusem navíc bylo občerstvení a volná
vstupenka na výstavu malíře Alfonse Muchy
v areálu brněnského výstaviště, kterou využily
téměř čtyři stovky návštěvníků.
53. veletrhy módy STYL a KABO se uskuteč-
ní v termínu 16.–18. února 2019.

52. mezinárodní veletrhy STYL a KABO, 18.–20. srpna 2018, Brno 

STÁLE DRŽÍ 
VYSOKOU ÚROVEŇ
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Brno – Do 12. ročníku soutěže o Cenu Na-
dace Jana Pivečky, která je organizována
Nadací Jana Pivečky ve spolupráci s Če-
skou obuvnickou a kožedělnou asociací
(ČOKA) ve Zlíně a s a.s. Veletrhy Brno, 
se přihlásilo celkem 43 studentů s 65 ex-
ponáty ze šesti odborných škol v České 
republice. Nadace touto soutěží navazuje
na život a dílo pana Jana Pivečky, který
podporoval mladé talenty, a pokračuje 
v jeho odkazu.

Úroveň zaslaných kreseb, grafických návrhů,
ale zejména hotových kolekcí obuvi a kožené
galanterie byla velmi vysoká. Potěšující je ta-
ké skutečnost, že se letos soutěže zúčastnil
rekordní počet studentů i škol. Objektivní
hodnocení zaslaných studentských prací pro-
vedla dne 29. června 2018 patnáctičlenná
odborná porota složená z předních designé-
rů, pedagogů, zástupců odborných institucí
a časopisů. Protože někteří studenti zaslali
do soutěže i více návrhů, měla odborná poro-
ta nelehký úkol, a to vybrat ty nejzajímavější
a nejzdařilejší výtvory. 
Můžeme říci, že porota se letos shodla v bo-
dovém hodnocení zejména u vítězných prací
v kategorii Professional Wiev, které měly po-
měrně značný bodový náskok před dalšími
v pořadí. Porota hodnotí zaslané výtvory, ať
již grafické listy nebo hotové výrobky studen-
tů anonymně, takže je zaručena naprostá
objektivita.

Soutěž proběhla již tradičně ve třech 
kategoriích:
1. Funny Shoe 
2. Young Spirit 
3. Professional View

Hlavní cenou pro každou ze tří kategorií je
voucher na zájezd do italského Milána na nej-

větší světový veletrh materiálů a komponentů
pro výrobu obuvi a kožené galanterie Line-
apelle a kapesné, vše v celkové hodnotě
10 000 korun na jednoho výherce. Tyto ceny
vítězům udělili hlavní sponzoři soutěže při pří-
ležitosti srpnové veletrhu KABO. Kromě hlav-
ní ceny získali všichni studenti ještě dvě nád-
herné publikace, a to knihu Obuv – ikony svě-
tového stylu od Caroline Coxové a životopis
pana Jana Pivečky s příhodným názvem Nikdy
se nevzdávej!
Letošní předávání cen mladým designérům
proběhlo na brněnském Výstavišti 19. srpna
v pavilonu F v KABO Lounge. Musíme uznat,
že nová lokace dodala předávání neodolatel-
nou atmosféru – vítězné kolekce vystavené ve
vitrínách přímo v pavilonu, účast rodičů a ka-

marádů oceněných studentů a jejich ovace
příjemně oživily veletržní dění. 

1. kategorie
FUNNY SHOE 
Tato kategorie byla určená pro mladé desig-
néry – studenty prvních a druhých ročníků
středních škol. Bylo zde možné přihlásit
kresby a „funny“ výtvarné objekty na téma
obuv a kožená galanterie. Do první kategorie
bylo přihlášeno 11 studentů s celkovým poč-
tem 12 prací.
V kategorii Funny Shoe zvítězila Dita Šebes-
tová ze Střední školy designu a módy v Pro-
stějově. Její malba na téma Bota hráškostříl
porotu oslovila nejen nápadem, ale přede-

Podpora mladých talentů

CENA NADACE 
JANA PIVEČKY 2018

Hhlavní cenu předala Kristíně Vontszemüové Ing. Gabriela Císařová, ředitelka veletrhů STYL a KABO  ■ Kolekce dámské obuvi a kabelek
Kristíny Vontszemüové

Společné foto všech oceněných studentů
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vším propracovaným ztvárněním. Inspiraci
autorka čerpala z počítačové hry Plants ver-
sus Zombies.
V kategorii Funny Shoe byla udělena také tři
zvláštní ocenění odborné poroty formou diplo-
mu a věcné ceny, a to studentkám Michaele
Žáčkové a Hance Tomáškové ze Střední umě-
leckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti
a studentce Adéle Galetkové ze Střední prů-
myslové školy polytechnické – centra odborné
přípravy, Zlín. Michaela Žáčková zaslala do
soutěže kresbu s botou podpíranou antickými
sloupy a bohyní Niké. Hanka Tomášková vy-
tvořila objekt boty z barevných bambulek, kte-
rý sama popsala těmito slovy: „Veselost je
v každém z nás, ale jen někteří ji můžou vyjá-
dřit tak, aby byla i v ostatních.“ Adéla Galetko-
vá do soutěže zaslala kresby obuvi s mořskou
tematikou. První návrh zdobí mušle a druhý
objímají chobotnice.

2. kategorie
YOUNG SPIRIT
Tato kategorie byla určena pro mladé desig-
néry – studenty vyšších ročníků středních
škol. Zde bylo možné přihlásit hotové výrobky
na téma obuv a kožená galanterie. Do druhé
kategorie se přihlásilo 19 studentů ze dvou
odborných škol s celkovým počtem 33 vý-
robků či kolekcí.
V kategorii Young Spirit se hlavním vítězem
stala Kristyna Macková ze Střední umělec-
koprůmyslové školy v Uherském Hradišti za
kolekci dámské obuvi s doplňky. Celá kolekce
je inspirovaná tématem Struktura. Na obuvi
jsou aplikovány pruhy plsti, které tvoří zají-
mavý kontrast s hladkým povrchem usně
a vše je podtrženo podpatkem z ořechového
dřeva, který dotváří celkový vzhled.
Také v kategorii Young Spirit byla udělena tři
zvláštní ocenění formou diplomů a věcných
cen. Zvláštní ocenění poroty získali Lukáš
Buček a Sofie Kolísková, studenti Střední
uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hra-
dišti, a Veronika Hrnčiříková, studentka
Střední průmyslové školy polytechnické –
centra odborné přípravy, Zlín. Lukáš Buček
získal zasloužené ocenění za kolekci nazou-
vací unisex obuvi se šperky, která vznikala
aranžováním usní na kopytech a byla inspiro-
vána prastarou technikou lití vosku, při které
vznikají originální objekty. Sofie Kolísková zí-

skala ocenění za dámskou kotníčkovou obuv
a kabelku. Vyřezávané zdobení světlé usně
obou výrobků vychází z folklórních vzorů br-
něnské stuhy. Veronika Hrnčiříková pro tuto
soutěž vytvořila hravou, veselou dětskou
obuv ozdobenou koblihou. Autorka čerpala
inspiraci v jídle.

3. kategorie
PROFESSIONAL VIEW
Kategorie Professional View byla určena pro
mladé designéry – studenty vysokých a vyš-
ších odborných škol a mladé designéry
z praxe do věku 30 let. Zde bylo možné při-
hlásit hotové výrobky na téma obuv a kožená
galanterie. Do třetí kategorie bylo letos při-
hlášeno 20 výrobků či kolekcí od 13 studen-
tů ze dvou vysokých škol a jedné vyšší odbor-
né školy.
Vítězkou kategorie Profesional View se stala
Kristína Vontszemüová za kolekci dámské
obuvi a kabelek s názvem The – Forms. Tuto
kolekci vytvořila studentka jako svou magis-
terskou autorskou kolekci, která je tvořena
z pěti kabelek a čtyř párů obuvi. Precizní
a dokonalé zpracování celé kolekce, jakož
i celá řada perfektně vypracovaných detailů
nenechávají nikoho na pochybách, že Kristí-
na je velkou designérkou s neskutečným
tvůrčím potenciálem. Studentka je z Fakulty

multimediálních komunikací Univerzity Tomá-
še Bati ve Zlíně. 
V kategorii Profesional View byla udělena
rovněž dvě zvláštní ocenění odborné poroty
formou diplomu a věcné ceny. Tato ocenění
získali Monika Říhová, studentka Fakulty mul-
timediálních komunikací Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně, a Adam Frk, student Fakulty
designu a umění Ladislava Sutnara Západo-
české univerzity v Plzni.
Monika Říhová zaslala do soutěže obuv s ná-
zvem Magma – téma hra. Rovněž u této ná-
vrhářky mohla porota ocenit jak nápaditost,
tak i precizní zpracování celé kolekce dám-
ské kotníčkové obuvi. Je nutné říci, že při
hodnocení odborné poroty měla tato desig-
nérka za vítězkou jen minimální odstup jed-
noho bodu – obě designérky získaly nejvyšší
bodové hodnocení ze všech kategorií.
Adam Frk oslovil porotu kolekcí obuvi a tašky
s názvem Black Rain, která cílí na muže. Ko-
lekci tvoří precizně zpracované tenisky s prv-
ky inspirovanými botami do hor – zdvojený ja-
zyk, kovová očka na tkaničky, pogumované
špice – a taška přes rameno vyrobená z ne-
promokavého nylonu.
Všem studentům přejeme mnoho úspěchů
nejen ve studiu, ale zejména v jejich další de-
signérské tvorbě. 

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

Hlavní cenu v kategorii Young Spirit předal Kristyně Mackové pan Antonín Žirovnický,
viceprezident České obuvnické a kožedělné asociace  ■ Z kolekce dámské obuvi 
Kristyny Mackové

Hlavní cenu v kategorii Funny Shoe předávala Ditě Šebestové ředitelka Nadace Jana Pivečky Mgr. Božena Filáková  ■ Bota hráškostříl
Dity Šebestové
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„V případě potřeby si dokážeme s konku-
rencí vzájemně pomoci. Všechny šaty, kte-
ré obsahuje naše nabídka k půjčení, chce-
me půjčovat pouze několikrát, aby se „ne-
okoukaly“, říká Barbora Cinková (25), ma-
jitelka svatebního a společenského salonu
Bels z Plzně.

Jak jste se dostala k tomu, že jste se
rozhodla převzít zavedený salon paní
Perlíkové? 

Byla to shoda více náhod, věděla jsem ze
stránek realitního serveru, že se salon pro-
dává. Zmínila jsem se o tom své kamarádce
a domluvily jsme se, že si s „realitkou“ a paní
Perlíkovou sjednáme schůzku a dle informací
bychom do provozování salonu šly spolu. Ze
schůzky jsme odcházely s různými dojmy
a nakonec jsme se rozhodly, že do toho spo-
lečně nepůjdeme. Zhruba další měsíc jsem
od paní Perlíkové dostala atraktivní nabídku
k odkoupení salonu. Na tu jsem kývla okamži-
tě. Mimo jiné totiž vlastním a provozuji e-
shop se svatebními dekoracemi a doplňky,
a také svatební půjčovnu dekorací a inventá-
ře. Tudíž odkoupení salonu se svatební
a společenskou módou nebylo daleko od
oboru, ve kterém jsem se pohybovala – svat-
by. Přímo zkušenosti s podnikáním, se spole-
čenskými oděvy jsem neměla. 

Jaké nabízíte služby svým zákazníkům?

Salon byl založený v roce 1991 první majitel-
kou, která jej vlastnila až do roku 2015. Teh-
dy jej odkoupila paní Perlíková a v letošním ro-
ce jsem tento salon odkoupila já a ráda bych
mu vrátila věhlas, který dříve měl. Těch 27 let
historie je výrazná stopa a ráda bych s novým
jménem – Bels – na tuto historii navázala
a úspěšně pokračovala. 
Salon provozuji necelé čtyři měsíc. Není to
dlouho, ale za tu dobu jsem stihla, s velkou
pomocí rodiny a přátel, celý salon přeorgani-
zovat. Nakoupit nové šaty jak společenské,

tak i svatební a rozšířit sortiment v kamenné
prodejně o další doplňky a dekorace ze své-
ho, již zavedeného, e-shopu. 
Salon se rozkládá na ploše zhruba 90 m2

a má k dispozici i malou zahrádku, na které
plánuji vytvořit pro klientky příjemné posezení
v letních dnech. V salonu mám jednu za-
městnankyni – Pavlu, která mi v začátku
moc pomohla se rychle zorientovat v proble-
matice půjčování a hlavně udržování (praní)
těchto oděvů. 

Co všechno u vás zákazníci naleznou v sor-
timentu? 

Zákazníci u nás naleznou svatební a spole-
čenskou módu (zhruba 300 různých šatů) –
k dispozici je kolem 100 kusů svatebních ša-
tů, z toho je 80 z nich určeno pro půjčení
a 20 kusů čistě na prodej. Dále zhruba 200
společenských šatů, kdy k zapůjčení je k dis-
pozici 145 šatů a zbytek jsou prodejní šaty.
Dětskou společenskou módu máme od veli-
kosti 96 až do 164 – pouze půjčujeme a má-
me k dispozici 60 modelů. Svatební a pleso-
vou obuv – jen prodej, punčochové zboží –

jen prodej, speciální spodní prádlo do sva-
tebních a společenských šatů – jen prodej,
dekorace a doplňky, doplňky do vlasů, šperky
a bižuterii pro slavnostní chvíle a mnoho dal-
šího – určeno také pouze k prodeji. 
E-shop je zaměřený „zatím“ pouze na prodej
dekorací a doplňků. Pokud má někdo zájem
o ušití svatebních či společenských šatů,
jsme schopni uspokojit i takovou poptávku
a nabízíme ušití šatů od módní návrhářky Pet-
ry Brzkové, s níž spolupracujeme. Ta nám na
novou svatební sezonu bude šít několik no-
vých svatebních šatů. Dále nabízíme spole-
čenskou módu – plesové šaty (asi 200 kusů)
na maturitní plesy, do tanečních apod. K za-
půjčení máme i dětské oblečení a doplňky
(kravaty, motýlky). Prodáváme svatební a spo-
lečenskou obuv, punčochové zboží, spodní
prádlo, šperky a bižuterii pro tyto slavnostní
chvíle, snubní prstýnky, svatební dekorace
a doplňky. Plus ještě provozujeme svatební
půjčovnu dekorací a inventáře. 
Šaty jsem prozatím kupovala nebo nechala
ušít výhradně v České republice. Stejně tak
punčochové zboží a spodní prádlo pochází
z velkoobchodů fungujících v ČR. Dekorace
a doplňky jsou převážně z polského velkoob-
chodu.

Kde prodáte více zboží – na e-shopu, ne-
bo v kamenné prodejně?

To zatím nedokáži úplně říci, protože jsem ve
vedení salonu necelé čtyři měsíce. Obecně
se ale více zboží prodá na e-shopu díky širo-
ké škále nakupujících z celé ČR. Nutno říci,
že v kamenné prodejně jsem po rozšíření
sortimentu o svatební dekorace zaznamena-
la také více nákupů a nyní se i některé klient-
ky vracejí pro šaty na plesovou sezonu. Půj-
čení oděvů je zatím možné pouze v kamenné
prodejně, ale katalog šatů, které lze zapůjčit,
máme online na našich internetových strán-
kách. Zaznamenávám nyní více dotazů od li-
dí, jež jsou od nás hodně vzdálení, zda by-
chom jim šaty poslali. Jsem ochotná do toho
jít, avšak zákaznice jsou poučeny. Chci se vy-

Svatební a společenský salon Bels, Plzeň

HISTORIE DLOUHÁ 27 LET

Barbora Cinková
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varovat neshodám typu: šaty mi nejsou, ne-
sedí mi, jak jsem si představovala. Proto
vždy důrazně upozorňuji, že je lepší šaty vy-
zkoušet a případně nechat upravit švadlenou
na míru – v případě prodeje.

Kde nakupujete zboží?

Zboží nakupuji ve velkoobchodech či přímo
u výrobců. Občas se nedaří sehnat nějaké
zboží. Momentálně sháním bílé krajkové bo-
dy k tylovým sukním. Zaujala by mě i nabídka
svatební a společenské obuvi, která je
„šmrncovní a neokoukaná“, případně i nabíd-
ka trendy bílých tenisek. 

Jaká kriteria volíte pro výběr svých doda-
vatelů?

Jako všichni hledím na cenu, ale nikdy ne za
každou cenu. Důležitá je pro mě i možnost
řešení případných reklamací, a také mě zají-
mají reference. Nejlépe se mi pracuje s do-
davateli, se kterými jsem měla možnost
osobního setkání. Chápu ale, že ne vždy to je
možné.

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

Zboží chodí prakticky neustále. Jednou za
měsíc dělám velkou objednávku u polského
dodavatele. Jsem vděčná, že jsem problém
přímo s dodavateli zatím nikdy řešit nemuse-
la. Občas se vyskytl problém, ale ten byl vždy
na straně přepravce.

O které zboží sledujete od zákazníků ak-
tuálně největší? 

Nyní před plesovou sezonou jsou u nás v kur-
zu modré odstíny šatů, a to jak při půjčení,
tak i v případě koupě. Myslím, že třeba krá-
lovsky modrá je elegantní, zajímavá, ale není
to klasicky černá, což zákaznicím vyhovuje,
protože to není tak obvyklá barva jako zmíně-
ná černá, ale přesto to není příliš extrava-
gantní. Zájem je i o kombinace barev, kdy jed-
na z nich je černá, např. černý korzet, růžová
sukně apod. Samozřejmě vždy vybíráme šaty
se zákaznicí podle jejich proporcí.

Co je pro zákazníky na prvním místě – ce-
na, nebo kvalita? 

Myslím, že je to asi podle vkusu konkrétní zá-
kaznice. Nyní si k nám chodí hodně maturan-
tek zkoušet maturitní šaty – většinou, v 99 %,
jde o půjčení šatů. Některé zkusí dvoje troje
šaty a hned vědí, že ty první byly top. Pak při-
jdou jiné maturantky, vyzkouší si šest až osm
šatů, a přitom jim minimálně dvoje troje
z nich padnou a sluší jim, ale nejsou rozhod-
nuté, zda je vezmou, nevědí a tápají. 
Stejné je to i s cenou. Někdo řekne, že se
mu to zdá drahé, a někdo řekne, že máme
skvělé ceny. Samozřejmě přihlížíme i k tomu,
zda jsou to šaty od módní návrhářky, která
má jméno, či jsou to šaty tzv. no name. Ob-
čas k nám zavítá i německá klientela, ta šaty
v drtivé většině případů kupuje, těm se šaty
u nás zdají levné. 

Co nejvíce oceňují zákazníci na vašem
zboží?

Myslím, že je to originalita šatů, které máme
od módní návrhářky Petry Brzkové, navíc je
půjčíme pouze třikrát, aby se nestalo, že jed-
ny šaty se budou nosit stále dokola. Stejně
tak i u dalších šatů se snažím půjčovat je
pouze v omezené míře, maximálně do pěti
půjčení, aby byly „neokoukané“. A celkově
mám v úmyslu často obnovovat nabídku šatů
k zapůjčení. 

Jaké vztahy máte s konkurencí?

Záleží se kterou, je to různé. S jednou paní,
která vlastní a provozuje e-shop s podobným,
možná ve větší míře stejným zbožím, si často
vypomůžeme, když nemá něco skladem, napí-
še mi a já jí to pošlu. Díky tomu nemusí její kli-
entky čekat. A stejně tak, když potřebuji já ně-
co, ušije mi nebo vyrobí, co potřebuji. 
Nabízíme v sortimentu spoustu věcí, které si
vyrábíme sami, jak jsem již zmínila, jde o kvě-
tinové šperky. Ty se hodí jak ke svatebnímu
účesu, tak pro společenské události a mám
s nimi velký úspěch. Celkově si myslím, že ja-
ko jediný svatební salon v Plzni nabízíme tak-
to široký sortiment zboží a ucelené služby
v tomto odvětví. Jmenovitě například origi-
nální květinové šperky, šaty a ušití od módní
návrhářky, speciální spodní prádlo a punčo-
chové zboží či dětské šaty.

Chtěla byste něco ve svém odvětví změnit? 

Nikdy nic není ideální a určitě by se prostor
na změnu našel. Baví mě má práce a dělám
ji, jak nejlépe umím, což oceňují i mé zákaz-
nice. Avšak nebaví mě věčná a všudypřítom-
ná státní byrokracie, kdy na vše musí být pa-
pír – každá činnost navíc příliš dlouho trvá.
Už jsou to skoro tři měsíce, co jsem přihlási-
la zaměstnankyni na úřadě kvůli placení od-
vodů a do této doby nejsem stále zaregistro-
vaná. To mi někdy bere chuť a sílu. 

Co si myslíte o propagaci?

V dnešní době to bez ní asi nejde, po převze-
tí salonu mám zaplacenou reklamu v regi-
onálním deníku. Propagujeme šaty na sociál-

ních sítích a instagramu, kde máme asi nej-
lepší výsledky. Mnoho našich vracejících se
zákaznic pochází z mého, již souběžného
podnikání. Také přichází spousta nových zá-
kaznic, které na mě slyšely reference, či se
někde setkaly s mojí prací, to mě obzvláště
velmi těší.

Jak často měníte vzhled výlohy?

Naše kamenná prodejna výlohu nemá, ale
hned při vstupu vidíte figuríny ve svatebních
či společenských šatech, ty se mění každý
měsíc a vždy jsou sladěné do barev nebo sty-
lu. Figuríny jsou vlastně naše „výloha“.

Jak se mění vaši zákazníci?

Rozdíly jsou – hodně mě překvapuje, jak lidé
objednávají svatební šaty přes internet z Číny
(Ali, Wish, Ebay), vždyť ony jsou až neskuteč-
ně levné a musí se to někde projevit. Někte-
ré roky to byl velmi častý jev, ale nyní už to
není tak časté. Se zmíněnými šaty se pojí
mnoho úskalí a měla jsem tu čest vidět ně-
kolik kusů z těchto prodejních serverů a ne-
byla to žádná sláva. 

Díky čemu jste si udržela svou pozici na
trhu?

Vytrvala jsem a nevzdala jsem to při prvních
problémech, že jich bylo. Asi pro mě „hrálo“
i to, že jsem schopná pro zákaznice vytvořit
také něco navíc, mnohdy maličkost rozhodu-
je. Říkám si, nikdy nevíš, kdy se taková zákaz-
nice zmíní nebo přivede své kamarádky. 

Jak vidíte budoucnost firmy? 

Určitě mám v plánu v nadcházejícím období
nakoupit nové zboží a šaty, kamennou po-
bočku zviditelnit reklamou a zrekonstruovat.
Rozšíření sortimentu plánuji zatím pouze
v omezeném množství, jsem limitována veli-
kostí prodejny. Ovšem sklad e-shopu je velký,
tak možná půjdeme tímto směrem a doplní-
me sortiment e-shopu o ten, který máme
v prodejně. 

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: archiv Barbory Cinkové
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Praha – Vnuk zakladatele obuvnického im-
péria Thomas George Bata převzal začát-
kem milénia firmu po svém otci Tomáši Ba-
ťovi ml., dnes už se stará o holding rodin-
ného majetku, který stojí mimo obuvnictví.
Jeho syn Thomas Archer je marketingo-
vým ředitelem firmy; globální marketingové
oddělení před pár lety přesunul do Prahy.
Jeho otec k Česku velký vztah nemá, rád
ale vzpomíná na porevoluční návštěvy 
Československa. S Andrejem Babišem,
známým obdivovatelem jeho předků, by se
potkat nechtěl. Premiérů prý v životě viděl
dost a lepší je, když si vás lidé s politikou
moc nespojují. 

Umíte česky? 

Bohužel neumím, i když jsem se to snažil na-
učit. Když jsem do Česka přijel s otcem, lidé
na něj mluvili česky a já ničemu nerozuměl. 

To s vámi doma nikdy nemluvil česky? 

Ne. Moje matka byla Švýcarka a žili jsme
v Londýně. Neuměla moc dobře anglicky, což
byl problém. Proto jsme doma mluvili jen an-
glicky, aby se to naučila. Česky jsme nemluvili
až do roku 1990. Všichni tehdy byli překva-
pení, že otec češtinu nezapomněl. 

Sledujete politický vývoj v Česku? 

Trochu ano. 

Co říkáte na to, že současný premiér
v demisi Andrej Babiš bývá přirovnáván
k vašemu dědovi Tomáši Baťovi a inspira-
ci čerpá u jeho bratra Jana Antonína?

Je to jiná doba, jiný obor. Alespoň myslím,
moc toho o jeho podnikání nevím. Podle mě
byznysmeni nejsou dobrými politiky. A politici
zase nejspíš nejsou moc dobrými byznysme-
ny. Nemyslím si, že by se můj děda chtěl pří-
liš pouštět do politiky. 

Tomáš Baťa ale politikem byl. Byl staros-
tou Zlína. 

Ano, to byla lokální politika. Někdy to prostě
jinak nejde, než se na tuto úroveň regionální
politiky dostat.

Měl byste zájem o to se s Andrejem Ba-
bišem setkat?

Víte, když byl ještě můj otec naživu, potkával
jsem mnoho premiérů. Takže mě to příliš ne-
zajímá. Možná, že kdybych v Česku trávil více
času, tak bych o to zájem měl. Jinak mě ale
politika fascinuje. Jsem sice Kanaďan, ale zá-

roveň i Evropan. A velký podporovatel jednot-
né Evropy. Lidé dnes zapomínají, že před pár
desítkami let se tady střílelo a teď tu spolu-
pracuje 27 zemí a jde jim to dobře. Takže jen
doufám, že si současný premiér udrží silnou
orientaci na Evropskou unii. 

Byznysmeni dnes častěji než dříve vstupu-
jí do vrcholové politiky. Myslíte si, že by se
váš otec dnes ucházel o nějakou funkci či
dokonce kandidoval na prezidenta? 

Nejsem si jistý, jestli by se o politiku vůbec za-
jímal. Po revoluci ale strávil hodně času jed-
náním s OECD, Evropskou unií, Světovou ban-
kou a dalšími, aby pomohl této zemi v trans-
formaci. Myslím si, že se viděl víc v této roli.
Nikdy jsem nezaznamenal, že by chtěl vstou-
pit do politiky. 
V šedesátých a sedmdesátých letech hodně
zemí znárodňovalo naše podniky, otec prošel
těžkými časy jako třeba nástupem generála
Pinocheta v Chile k moci. Musel se pak před
ostatními obhajovat, proč chce vůbec dále
podnikat v zemích, kde byla tak hrozná vlá-
da. Čím méně si vás lidé spojují s politikou,
tím lépe.

Pamatujete si na události po roce 1989
v Československu? 

Ano, jezdil jsem sem v té době s otcem. Bylo
to vzrušující, protože neexistovaly zákony. Pa-
matuju si, jak někdo říkal: „Víte, pane Baťo,
pro nás je teď těžké o něčem rozhodnout,
protože máme demokracii. Teď, než se o ně-
čem rozhodne, musí k tomu být konsenzus.“
Bylo to zajímavé období. 

Navštívil jste Československo i před re-
volucí?

Byl jsem tady jen jednou, když se v Praze
hrálo mistrovství světa v hokeji v roce 1978
a Československo nastupovalo proti Kanadě.
Chtěl jsem tehdy jet, ale rodiče z toho nemě-
li radost, protože se báli, že mě tu zadrží.
Ale stejně jsem jel. A bylo to úžasné. Až
jsem byl trochu zklamaný, že nikdo nedělal
žádné potíže. Ze všeho nejzajímavější byl kaž-
dopádně výlet do Zlína. Otcův přítel sezval do
hotelu přátele mého otce a vysvětlil jim, kdo
jsem. Bylo to velmi emotivní. Potkal jsem se
tehdy i s vědcem, který vynalezl kontaktní
čočky (Ottou Wichterlem – pozn. red.). Byl

Thomas George Bata:

BYZNYSMENI 
NEJSOU DOBŘÍ POLITICI

Thomas George Bata
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jsem u něj doma v Praze. Měl z toho pak
i nějaké problémy. 

Česká republika je malá země a nemůže-
me se chlubit mnoha globálně úspěšnými
podnikateli, jako byl například váš otec.
Co by měli místní podnikatelé dělat, aby
se stali dalšími Tomáši Bati?

Náhodou si myslím, že Česko má řadu
úspěšných podnikatelů. Můj syn mi říkal na-
příklad o lidech, co založili Socialbakers. Ale
k otázce: nemyslím si, že je dobré kopírovat
to, co dělal můj otec. Existuje možná pár vě-
cí, ze kterých si lze vzít příklad. Třeba se mů-
žeme podívat na to, jak přišel ke svým nápa-
dům. Nesedl si na ně a nevymyslel je na mís-
tě. Cestoval tehdy často do USA a čerpal
tam inspiraci ohledně organizace i produktu.
Nejdůležitější ale je, aby těmto lidem vláda
poskytla vhodné podmínky a podnikání jim
usnadnila.

V čele firmy firmy Baťa dnes stojí CEO
Alexis Nasard, bývalý šéf marketingu Hei-
nekenu. Myslíte si, že váš syn, Thomas
Archer Bata, který je v současnosti mar-
ketingovým ředitelem firmy, sám stane
jednou v čele společnosti? 

Jak to říct. Rozhodně má velkou vášeň pro
naše jméno a pro naši značku. Má i smysl
pro zodpovědnost. V byznysu je ale hodně rolí
a pro každého není jednoduché být právě CEO
a všechno řídit. Ale možná, že se k tomu do-
pracuje. Záleží to hlavně na něm, vždyť je mu
taky teprve třicet let. Velkou roli hraje i to, že
je z rodiny. Že je Baťa. Moje sestra by řekla,
že je to nesmysl, i když se jmenujete třeba
Schmidt, tak to nic nemění. Ale já si myslím,
že je to určitá motivace. Chcete svému jménu
dělat dobrou pověst. (Pozn. redakce Světa
textilu & obuvi: Jen několik dní po uveřejnění
tohoto rozhovoru oznámil Thomas Archer
Bata svoji rezignaci na pozici globálního ředi-
tele marketingu firmy Baťa. Ve firmě ale zůs-
tává jako člen představenstva.)

Dokážete si představit, že Baťa jednou
nebude rodinnou firmou? Bude to konec
Bati, jak ho známe?

Existuje hodně rodinných firem, které se
dneska veřejně obchodují na burze. Chtějí

růst, nebo vidí, že jsou pozadu v nějaké stra-
tegické oblasti. Ty nejvýkonnější jsou ale stá-
le ty, které jsou sice na burze, ale zároveň
zůstávají pod kontrolou silného akcionáře.
Protože rodinní příslušníci mají obvykle o ně-
co dlouhodobější vizi. 
Některé naše společnosti, třeba v Indii, už
jsou taky veřejně obchodované. Takže to ne-
vylučuji, pokud to bude mít pro firmu strate-
gický význam. Třeba když se podíváme na
dnešní digitální svět, tak v této oblasti docela
zaostáváme. Takže kdo ví. Ale třeba lidé jako
Thomas nám pomohou se s touto novou vý-
zvou vypořádat. 

Jak vůbec vaše firma dnes řeší e-com-
merce?

Přistupujeme k digitalizaci klasických retailo-
vých prodejen. Digitál je velmi důležitý. Pro-
dejem bot přes e-commerce uděláte
8–10 %. Ale podle mě to do našeho oboru
nevnáší až takovou revoluci jako jinam. Mno-
ho lidí sice dnes kupuje boty přes internet,
ale pro většinu stále zůstává zásadní si je vy-
zkoušet. A naživo můžeme zákazníka také lé-
pe obsloužit, aby byl opravdu spokojen a při-
šel znovu. 

Teď už ale přichází další revoluce. Jak si
myslíte, že vaši činnost ovlivní automati-
zace a Průmysl 4.0?

Je jasné, že nějaký vliv na výrobu mít bude, ale
nemyslím si, že až tak výrazný, jak se tvrdí.
Všichni mluví o 3D tisku jako o revoluci. Ano,
v některých odvětvích jistě, ale myslím, že po-
trvá ještě dlouho, než se prosadí ve výrobě
bot. Je to stále příliš komplikované a drahé.
V situaci, kdy lidé mění boty každé tři měsíce,
tak to není to samé jako u výroby aut. 
A co se týká umělé inteligence, tam mám
stejný názor. Například ženy si stejně vždy
raději budou chtít vybrat produkt samy. Ne-
myslím, že tyto věci budou mít na naše odvě-
tví větší vliv než dosavadní evoluce od telefo-
nu k internetu a tak dále. 

Jaká je vaše současná pozice v rodinném
byznysu? 

Momentálně předsedám Bata Family Hol-
ding, který spravuje rodinné dědictví. Máme
staré továrny, budovy, nemá to už nic spo-

lečného s obuvnictvím. Rozhodli jsme se ten-
to majetek oddělit a začít ho spravovat pro-
fesionálně. Rozhodli jsme se najít něco,
v čem budeme unikátní, protože na realitním
trhu je velká konkurence. A dá se říct, že se
vlastně vracíme k rozvíjení produktů a nemo-
vitostí, které souvisejí s původní filozofií živo-
ta, práce a zábavy. Ale musel jsem si sám
pro sebe stanovit věkový limit. Ne, že byste
v určitém věku už nemohli být pro firmu při-
danou hodnotou, ale jde o to umožnit jí něja-
kou transformaci. 

Při najímání zaměstnanců stále častěji
rezonuje heslo work-life balance. Váš
děd-zakladatel byl v podstatě průkopní-
kem v této oblasti. Stavěl pro své pra-
covníky celé čtvrti, chtěl, aby měli dobré
rodinné zázemí. Jak to mají zaměstnanci
Bati dnes? 

Já myslím, že v současnosti je nejdůležitější
dát lidem zajímavý projekt. Zjišťuji, že dnešní
mladí pracují mnohem víc než kdy dříve. A je
to jejich vlastní volba. Samozřejmě že rovno-
váha je důležitá, ale každý člověk v každém
věku má ten balanc jinde. To, co my nabízí-
me, jsou příležitosti. Lidé prostě rádi pracují
na projektech.
Nedávno jsme byli se synem v San Franciscu
a já odjížděl nadšený z Facebooku. Jeho za-
městnanci nemají žádné trvalé kanceláře.
Pracují vždy na nějakém projektu. To je způ-
sob, jak udržet lidi motivované, protože pak
se cítí být součástí něčeho. A ano, pak mo-
hou pracovat, jak se jim zlíbí, nemusí chodit
do práce na sedmou a končit v pět. 

Thomas George Bata

Narodil se v Kanadě. V letech
2001–2008 byl generálním ředitelem
rodinné firmy Baťa. Do roku 2015 
rovněž působil ve funkci předsedy spo-
lečnosti Baťa a v současnosti má na
starosti majetek rodiny jako předseda
Bata Family Holdings. Studoval na uni-
verzitě v Torontu, titul MBA získal 
na Harvardu. Je laureátem ocenění
IMD Distinguished Family Business
Award. Žije ve Švýcarsku, je ženatý
a má dvě děti. 
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Když se bavíme o technologických fir-
mách, co takový Amazon? Ovlivnil už ten-
to retailový gigant nějak váš byznys? 

Ano, my přes Amazon prodáváme. Ale mu-
seli jsme se naučit, jak na to. Nemůžete tam
prodávat stejné věci jako v obchodech. Když
lidé nakupují na internetu, čekají, že tam na-
jdou něco jiného.
Každopádně když vezmete v úvahu zemi, jako
je třeba Indie, Amazon tam přišel a změnil
tamní způsob života. Velká část Indů nikdy
nenakupovala na internetu a Amazon je k to-
mu přiměl. Narušil tamní trh a malé podniky
se teď musí víc snažit. Podle mě ale nakonec
dojde k tomu, že lidé se budou čím dál více
obracet zpět k těm malým obchodníkům. Ta

šílená doprava, kterou způsobuje doručování
zásilek, musí někdy skončit.

Vy toho za svůj život díky byznysu máte
asi hodně nacestováno...

To tedy ano. Vždy, když moje matka otěhot-
něla, musel jsem jezdit s otcem. Jezdili jsme
do Indie, Pákistánu, Singapuru a tak podob-
ně. Tehdy jsem to nesnášel, ale dnes si uvě-
domuji, že svět, který jsem viděl já, už nikdo
neuvidí. Když člověk někam přijel, opravdu
vnímal všechny rozdíly. Dnes už to začíná být
všude stejné. Auta, domy, letiště, všechno
vypadá stejně. Tenkrát byl v těch zemích Ba-
ťa navíc jedním z největších zaměstnavatelů,
což už bohužel také není. 

To se začalo měnit v devadesátých le-
tech, kdy jste zavřeli mnoho vlastních to-
váren. Co se tehdy stalo? 

Za 123 let naší existence jsme zažili spous-
tu vzletů a pádů. S příčinami některých pádů
jsme nemohli udělat vůbec nic jako třeba se
světovými válkami. Pak přišla migrace výroby
do Číny. V té době jsme měli 120 továren,
protože model tehdejších let byl: „Když si po-
stavíš továrnu na boty, prodáváš boty.“ A tak
jsme v každé zemi stavěli továrny. 
Jenže pak se H&M, Nike a další začali pře-
souvat do Asie a 80 % bot se začalo vyrábět
tam. Nakonec jsme museli továrny zavírat.
Měli jsme ale i spoustu továren tady v Evro-
pě, kde není jednoduché prostě jen tak skon-
čit. Myslím, že oproti konkurentům jsme si
udrželi ještě dost z výrobní činnosti. 

Nebýt předurčené role v rodinném byzny-
su, jakou kariéru byste si sám pro sebe
zvolil?

Moje matka byla architektka. Nevím, jestli
bych v tom zrovna vynikal, ale vždy mi to při-
šlo hrozně zajímavé. Ale nikdy není příliš poz-
dě začít, proto se taky teď starám o Baťovy
nemovitosti. Každopádně jsem rád, že jsem
tu volbu tehdy nemusel činit. Na druhou
stranu být v rodinné firmě je hrozná zodpo-
vědnost. Takže když jste mluvila o work-life
balance, tak to v rodinném byznysu úplně ne-
funguje.

Zdroj: Deník E15, Aneta Ščotková
Foto: Společnost Baťa

Zlín – Projekt Podpora odborného vzdělává-
ní zaměstnanců II (dále jen POVEZ II)
umožňuje zaměstnavatelům a OSVČ získat
finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifi-
kaci svých zaměstnanců. Současně jsou
zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady
vzdělávaných zaměstnanců, a to po celou
dobu jejich účasti na vzdělávací aktivitě. 

Dotační projekt POVEZ II poskytne příspěvek
zaměstnavatelům na vzdělání současných,
ale i potenciálních zaměstnanců ve výší až
85 % nákladů. Projektu se tedy mohou úča-
stnit: současní zaměstnanci, potenciální za-
městnanci, fyzické osoby – OSVČ, ale také
nestátní neziskové organizace. Podporované
regiony jsou Středočeský kraj, Jihočeský kraj,
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj,
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardu-
bický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olo-
moucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský
kraj. Projekt je určen pro zaměstnavatele
a jejich zaměstnance, OSVČ z celé ČR mimo
sídlo hl. město Praha. Zapojit se však mohou
zaměstnavatelé sídlící v Praze, ale pouze se
zaměstnanci z poboček mimo Prahu.
Jaké jsou výhody POVEZ II a jak vše probíhá?
■ Úhrada až 85 % nákladů na vzdělávání (za-

městnavatel má pouze 15 % spoluúčast)

■ Refundace mzdových nákladu za dobu
účasti zaměstnance na školení až do výše
100 %, a to včetně odvodů na sociální
a zdravotní pojištění v maximální výši 176
Kč/1 hodina

■ Žádné finanční výkazy – pro schválení po-
stačí doložit prohlášení o bezdlužnosti

■ Dotace je také určená také pro OSVČ a její
potenciální zaměstnance

■ Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců
od dne schválení žádosti

■ Podání žádosti probíhá na úřadu práce
(ÚP) – ÚP pak má na schválení 30 dnů

■ Po schválení se podepíše dohoda s ÚP
a vyplní vstupní dotazník

■ Zaměstnanci nastoupí na vybraný kurz
(evidovaná docházka zaměstnance na vý-
uce musí být minimálně 80%)

■ Po ukončení vzdělávaní zašle zaměstnava-
tel Evidenci výuky a Evidenci docházky, závě-
rečný protokol, vyúčtování vzdělávací aktivi-
ty (fakturu a doklady prokazující uhrazení
kurzu) na ÚP a následně ÚP zaměstnavate-
li kurz ve výší 85% ceny zpětně proplatí.

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)
nabízí všem zájemcům možnost účasti na kur-
zu Profesionální prodavač obuvi, který může
být hrazen z dotačního programu POVEZ II.

Kurz musí být absolvován prezenční formou
v minimálním rozsahu 40 vyučovacích hodin.
Jde tedy o pět vyučovacích dnů po osmi hodi-
nách, kdy kurz může proběhnout buď jako tý-
denní cyklus nebo po dohodě se zájemci může
probíhat každá lekce pouze jeden den v týdnu.
Celý kurz by tedy pak byl zájemci absolvován
v průběhu pěti týdnů. Kurz povedou zkušení
lektoři ČOKA.
A jaký je obsah kurzu Profesionální prodavač
obuvi?
1. lekce: Obuvnické technologie (8 hodin)
2. lekce: Materiály pro výrobu obuvi a kože-

né galanterie (8 hodin)
3. lekce: Anatomie a fyziologie nohy pro

prodejce obuvi (8 hodin)
4. lekce Obuv a obsluha zákazníka (8 hodin)
5. lekce: Legislativní rámec prodeje obuvi

(8 hodin)

Vzdělávání bude zakončeno závěrečnými tes-
ty a získáním certifikátu Profesionální proda-
vač obuvi.
V případě zájmu vám rádi poskytneme více in-
formací osobně, telefonicky nebo e-mailem na:
Česká obuvnická a kožedělná asociace 
tř. T. Bati 5267, 760 05 Zlín
tel./fax: +420 577 525 230
e-mail: coka@coka.cz, info@coka.cz

Nabídka odborného vzdělávání 

MOŽNOST PODPORY PŘES POVEZ II
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Milano – Původně jsem chtěl nazvat tento
článek Milano – město módy. Protože
snad v žádném jiném městě ve světě není
móda tak všude přítomná, jako v hlavním
městě Lombardie. Avšak v našem stře-
doevropském kontextu si označení „město
módy“ uzurpuje jiné město. A tak – v úctě
k Trenčínu – jsem titulek změnil…

Avšak „Milano – město obchodů“ není zase
tak nepravdivé tvrzení. Obchodů s módním
oblečením a obuví je zde opravdu přehršle.
Najdete je prakticky všude – od rušných ulic
kolem hlavního nádraží až po nádherné ob-
chody v centru města. Některé z nich jsem
i vyfotil – třeba pro inspiraci, jak zacházet
s výlohami. Opravdu nikde v Evropě jsem ne-
našel tak nápadité, a přitom elegantní ob-
chody, jako v Milaně. Chtěl jsem pro vyvážení
zveřejnit i fotografii obchodů ne příliš váb-
ných. Jenže takové obchody jsem zde prostě
nenašel.

Galerie Viktora Emanuela II.
Vrcholem a zároveň ztělesněným snem kaž-
dého obchodníka je Galerie Viktora Emanue-
la II., nazvané po králi-sjednotiteli Itálie. Na-
vrhl ji italský architekt Giuseppe Mengoni.
Stavba trvala 12 let a byla dokončena v roce
1877. Nachází se v samém srdci města, na
náměstí Piazza del Duomo.
Poprvé v dějinách architektury zde byly za-
střešeny celé ulice. Dříve se zastřešené pa-
sáže stavěli jen v Británii. Tato galerie je vzo-
rem pro mnoho dalších pasáží, které vytvá-
řejí obchodní centra po celé Evropě. V Praze
vznikl celý komplex obchodních pasáží kolem
Václavského náměstí v prvních desetiletích
20. století.

Ale vraťme se do Milana. Půdorys zastřešené
Galerie je tvořen Latinským křížem, a tedy
i znakem savojského královského domu – Vik-
tor Emanuel II. totiž pocházel ze savojské dy-
nastie. Do pasáže v jednom směru vstupují
dvě malé ulice a v druhém směru dvě náměs-
tí. Vstupy z náměstí jsou postaveny ve stylu vy-
sokých antických římských triumfálních oblou-
ků. Delší rozměr pasáže je 200 m, příčné ra-
meno měří 100 m. Všechny čtyři části jsou
zastřešeny zasklenou kostrou z ocelových nos-
níků. Místo, kde se pasáže kříží, je zastřešeno
osmiúhelníkovou skleněnou kopulí, nesenou
ocelovými nosníky. Vrchol kopule je ve výši
40 m. Po stranách galerie je ve čtyřech pa-
trech umístěna řada obchodních a dalších
prostor s více než 1 200 místnostmi. V příze-

mí jsou prostory využity jako obchody, výstavní
plochy, kavárny a restaurace. V prvním a dru-
hém patře jsou místnosti využity jako obchody
a klubovny. Podél třetího patra vedou po celé
délce ocelové balkony. Ve čtvrtém patře se na-
cházejí byty. Ve dne je pasáž osvětlena denním
světlem díky skleněné střeše. Večer jí osvětlo-
valo 600 petrolejových lamp. Při slavnostech
dodávalo galerii světlo dalších 2 000 lamp.
Dnes v Galerii najdeme ty nejznámější a nej-
luxusnější módní značky světa. Je to svět lu-
xusu, lesku a hlavně – módy.

Text a foto: Michal Korol

Zdroj: Kronika techniky, Felix R. Paturi 
(Karol Biermann, František Hanus), 
Fortuna Print, Praha 1993

Navštívili jsme hlavní město Lombardie

MILANO – MĚSTO OBCHODŮ
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Praha – Na konci listopadu skončí řešení
mezinárodního projektu EDTEX – Internati-
onal strategic partnership in textile educati-
on (2016-1-CZ01-KA 202-023832), který
je zaměřen na aktivní podporu mezinárodní
spolupráce v textilním a oděvním oboru.

Projekt má dva zásadní výstupy. Prvním výstu-
pem je Multilaterální dohoda o spolupráci
mezi školami-firmami – asociacemi při zajišťo-
vání stáží pro studenty a učitele, při organizo-
vání mezinárodních studentských soutěží, při
podpoře textilního vzdělávání, při výměně zku-
šenosti a zavádění nových metod učení atd.
Tato smlouva byla slavnostně podepsána při
příležitosti studentské soutěže Oděv a textil
dne 18. září 2018 v Liberci. 
Druhým zásadním výstupem projektu je deset
jednotek výsledků učení, tj. byl definován ob-
sah deseti možných odborných stáží na čty-
řech středních školách v České republice, Pol-
sku, Španělsku a Portugalsku. Díky jednotné
šabloně jsou jasně definovány vstupní podmín-
ky, co by měl student umět, než na stáž vyjede
a také učební cíle, tedy to, co se tam naučí
a co bude umět v okamžiku, kdy se vrátí zpátky
do své domovské školy. Současně s tím byly
definovány i metody hodnocení dosažených
učebních cílů (např. písemné testy, prezentace
studentské práce, praktická zkouška…).
Neméně důležitá je i položka, jak budou stu-
dentovi výsledky učení v domovské škole uzná-
ny. Jednotky byly vytvoření přímo učiteli z part-
nerských škol a jejich obsah společně konzul-
tován tak, aby stáž byla pro studenty středních
škol realizovatelná. Výstupy ze stáží budou
účastníkům zaznamenány do tzv. Europassu,
což je univerzální, i zaměstnavateli obecně
uznávaný doklad o absolvované stáži. Tímto
může student, budoucí uchazeč o zaměstnání
prokázat, na jaké mobilitě byl a co se tam na-
učil a zdůraznit tak svoji zkušenost a kvalitu ve
srovnání s jinými adepty.

Základní textilní technologie –
nezbytný základ oděvního návrháře
Jedním z navrhovaných témat byly základní
textilní technologie zpracované do intenzivní-
ho studijního pobytu. Vzhledem k zaměření
a patřičnému vybavení bylo rozhodnuto, že ta-
to stáž bude moci být realizována tady u nás,
na Střední průmyslové škole textilní v Liberci.
Studijní modul je koncipován na 70 vyučova-
cích hodin, rozdělených na 42 hodin teorie
a 28 hodin praxe. Škola je připravena vést
tento kurz jak v češtině, tak i v angličtině.

Realizace
Zcela jistě nepředpokládáme, že nám najed-
nou napříč Evropou začnou cestovat stovky

studentů textilních škol, ale každý jeden, který
dostane odvahu to zkusit, se počítá. A taky to
bude znamenat, že ta naše snaha zpracovat
náplně stáží dopředu měla smysl. Za každým
výjezdem se bude skrývat obava, očekávání
a i nadšení, že zažijí něco nového. Mladým li-
dem přinese každá taková zkušenost také jis-
tou samostatnost v novém prostředí bez do-

mácího zázemí.Podporujme školy, studenty
a učitele v tom, aby dostali odvahu a zkusili se
podívat za hranice nejen svého domova
a města, ale i za hranice České republiky.

Ing. Petra Dufková,
Textilní zkušební ústav, s.p.

www.tzu.cz

Výzva pro mezinárodní spolupráci v textilním a oděvním vzdělávání

PROJEKT EDTEX

název kurz základních textilních výrobních technologií 
(předení, tkaní, pletení)

hodinová dotace 70 hodin – 42 hodin teorie, 28 hodin praxe

vstupní předpoklady ■ zájem o výrobu textilií, o ruční práce
■ student 2.–3. ročníku textilní/oděvní školy
■ studijní modul je vhodný pro i studenty bez znalostí

technického základu textilních technologií
■ zodpovědnost a schopnost pracovat samostatně 

na zadaných úkolech

časové vymezení Během školního roku, kromě zimních měsíců a letních
prázdnin

stručný popis modulu Posláním modulu je seznámit studenty se základy textilní
výroby s cílem lépe porozumět použitým materiálům při
výrobě oděvů a jejich vhodnému použití. Účastníci se
seznámí se základními surovinami pro výrobu příze, dozví
se základy předení a výroby tkaných a pletených látek
z příze. Tento modul bude probíhat také ve školní dílně pro
získání praktických zkušeností.

očekávané výsledky učení Účastník po dokončení modulu:
■ zná přírodní a chemické vlákna a jejich vlastnosti, zná

základy procesu zvlákňování, základní struktury tkaní
a tkaní, základy pletení a základní typy strojů pro procesy –
používá technické pojmy a znalosti o celém procesu –
praktická ukázka základů výroby tkanin technikami řemesel

■ dodržuje zásady bezpečnosti práce a protipožární
ochrany

■ stará se o kvalitu své práce a uplatňuje ekonomické
a environmentální aspekty

■ pracuje nezávisle, kreativně a zodpovědně

curriculum ■ základy předení
■ základy tkaní
■ základy pletení

doporučené metody učení ■ teoretická výuka s ukázkou praktických vzorků (vzorky
materiálu, vzorky tkanin...) 

■ exkurze do školní dílny – setkání s reálnými stroji
vyrábějící textil a rozdíly mezi nimi

■ studentský projekt zpracovaný s asistencí (ruční výroba
textilií)

zakončení kurzu ■ závěrečný test
■ obhajoba studentského projektu
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Praha – Užší spolupráce mezi vrcholovým
managementem a šéfy informační bezpeč-
nosti pomůže firmám lépe zajistit kyberne-
tickou bezpečnost. Nový průzkum společ-
nosti Accenture ukázal, že méně než tře-
tina šéfů informační bezpečnosti (CISO)
spolupracuje na plánu bezpečnostní politi-
ky firem a rozpočtu.

S nárůstem objemu citlivých dat, rozšířením
připojení a využíváním automatizovaných pro-
cesů roste důležitost toho, aby vrcholoví ma-
nažeři a IT odborníci našli společnou řeč a za-
jistili ochranu firem proti budoucím kyberne-
tickým hrozbám. Protože ve většině společ-
ností je vedoucí pro oblast informační
bezpečnosti (CISO) podřízený členu nejužšího
vedení, většinou CIO, má jako takový omezený

vliv na strategii zajištění kybernetické bezpeč-
nosti nad rámec svého oddělení. Navíc téměř
polovina CISO připouští, že jejich odpovědnost
za zabezpečení organizace roste rychleji než
schopnost řešit bezpečnostní problémy.
V rámci studie Securing the Future Enterpri-
se Today – 2018 (Zajištění budoucnosti pod-
nikání dnes – 2018) dotazovala společnost
Accenture 1 400 strategických manažerů fi-
rem, včetně CISO, jak akcentují bezpečnost
v nových podnikatelských iniciativách, zda se
jejich plány zabezpečení týkají budoucích ob-
chodních potřeb, jak jsou schopní zabezpečit
stávající systémy a jaká je u nich úroveň
vnitřní a vnější bezpečnostní spolupráce. 

Co ukázala studie? 
73 % vrcholových manažerů souhlasilo s tím,
že zaměstnanci a aktivity pro zajištění kyberne-
tické bezpečnosti musí být rozptýleny ve všech
částech organizace, avšak cybersecurity zůs-
tává centralizovaná v 74 % organizací. Kromě
toho jen málo vrcholových manažerů očekává,
že přesunou větší část odpovědnosti za kyber-
netickou bezpečnost přímo do obchodních jed-
notek. Jen 25 % CISO uvádí, že vedení ob-
chodních jednotek je už dnes zodpovědné za
počítačovou bezpečnost a podobný počet věří,
že by se to mělo v budoucnosti změnit.
„Není pochyb o tom, že organizace berou ky-
bernetickou bezpečnost vážněji, ale je třeba
ještě mnohé změnit. Strategii kybernetické
bezpečnosti musí řídit správní rada, kterou
tvoří vrcholový management; a měla by být
jedním z hlavních zájmů organizace. Dále mu-
sí být v souladu s procesy a systémy společ-
nosti a měla by patřit do každodenních pra-
covních činností zaměstnanců,“ řekl Omar
Abbosh, šéf strategie společnosti Accentu-
re. „Pokud chtějí být společnosti schopné
růst bezpečně, měly by odolnost vytvářet na
základě proaktivního zaměření na řízení ky-
bernetických rizik na všech úrovních.“

Lepší sladění strategií 
a ochranných postupů
Studie odhalila rozdíly mezi tím, co vrcho-
loví manažeři proklamují jako nové oblasti
zájmu, a reálně využívanou strategií kyber-
netické bezpečnosti. Například společnos-
ti stále dostatečně nešíří znalosti a infor-
mace v oblasti bezpečnosti mezi zaměst-
nanci a velmi málo CISO má pravomoc
ovlivňovat obchodní jednotky v rámci svých
organizací.
■ Pouze polovina respondentů uvedla, že

všichni zaměstnanci absolvují školení v ob-
lasti kybernetické bezpečnosti po vstupu do
organizace a mají dále pravidelná školení.

■ Pouze 40 % CISO uvedlo, že je u nich pri-
oritou zavedení nebo rozšiřování progra-
mu pro stanovení vnitřních hrozeb.

■ Pouze 40 % CISO uvedlo, že před tím, než
navrhnou bezpečnostní postup, seznámí
je vedoucí obchodních jednotek s jejich
podnikáním.

Největší kybernetická rizika
Vrcholoví manažeři pohlížejí na některé nové
technologie a nástroje jako na zvýšení rizik
a jsou velmi znepokojeni potenciálním nebez-
pečím sdílení dat s třetími stranami.
■ Internet věcí (IoT) se dostal na vrchol se-

znamu s 77 % respondentů, kteří tvrdí, že
zvýší míru kybernetického rizika mírně ne-
bo výrazně.

■ 74 % respondentů řeklo, že cloudové služ-
by zvýší kybernetické riziko, ale pouze
44 % uvedlo, že cloudová technologie je
chráněna v rámci jejich strategie kyberne-
tické bezpečnosti.

■ Více než 70 % respondentů očekává, že
sdílení údajů se strategickými partnery
a třetími stranami zvýší riziko, ale pouze
39 % z nich uvedlo, že vyměňované údaje
jsou odpovídajícím způsobem chráněny je-
jich strategií kybernetické bezpečnosti.

Jak zajistit ochranu firem proti kybernetickým hrozbám

ODBORNÍCI DOPORUČUJÍ
PĚT KROKŮ

Studie Accenture doporučuje
pět kroků k vybudování
kybernetické odolnosti

1. Udělejte z byznys lídrů lídry v bez-
pečnosti – tím, že začleníte bezpeč-
nostní tým do strategického rozho-
dování a rozšíříte odborné znalosti
a zodpovědnost za kybernetickou
bezpečnost na vrcholové manažery.

2. Podpořte bezpečnostní šéfy jako dů-
věryhodné spolutvůrce byznysu –
tím, že pomůžete CISO být zběhlejší
v obchodu a vytvoříte nové bezpeč-
nostní role v jednotlivých obchod-
ních a funkčních jednotkách, pře-
mostíte propast mezi byznysem
a bezpečností. 

3. Zapojte zaměstnance do řešení bez-
pečnosti – zajistěte, aby byli všichni
zaměstnanci proškolení v základních
otázkách a úkonech. Jakmile si bu-
dou vědomí základních principů,
snadněji přijmou roli obhájců kyber-
netické bezpečnosti, případně bu-
dou využívat technologie ke sledová-
ní podezřelého chování.

4. Buďte obhájcem práv zákazníků –
vzdělávejte zákazníky v tom, jak
chránit svá osobní a spotřebitelská
data (aktuálně například v tom, co
pro ně znamená GDPR).

5. Myslete nad rámec vašeho podniku
– spolupracujte s partnery, dodava-
teli a dalšími partnery, abyste sdíleli
znalosti, výrobky a služby v oblasti
počítačové bezpečnosti.
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Brno – Česká obuvnická a kožedělná aso-
ciace (ČOKA) je garantem značky Zdravot-
ně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě
s vyobrazením malé roztomilé žirafy.
Značka Žirafa je kvalitní a zdravotně nezá-
vadné dětské obuvi propůjčována již od ro-
ku 1997 – tedy více než 20 let. Značka
Žirafa na dětské obuvi maminkám garan-
tuje, že obuv je zdravotně nezávadná, bez-
pečná a že podporuje zdravý vývoj nohou
jejich dětí. Značka si získala velkou důvěru
u spotřebitelů na českém trhu. 

Musíme říci, že všichni výrobci se snaží také
o to, aby certifikovaná dětská obuv byla pěkná,
aby byla vyrobena z těch nejkvalitnějších mate-
riálů a v nových barevných trendech, využívány
jsou nové inteligentních materiály, jako např.
různé klimamembrány, které zaručují „dokona-
lou pohodu“ pro dětskou nožku. Značka Žirafa
byla do vládního programu Čes ká kvalita, který
propaguje a podporuje kvalitní výrobky a služby
a je součástí Národní politiky kvality, přijata ja-

ko jedna z prvních značek v roce 2003. Dá se
říci, že tato značka se stala jednou z nejzná-
mějších a nejoblíbenějších značek kvality u spo-
třebitelů. Spotřebitelé jsou si stále více vědomi
i rizika poškození dětských nohou, pokud naku-
pují nekvalitní dětskou obuv. 
Při příležitosti veletrhu KABO v Brně byla
dne 18. srpna předána nová ocenění fir-
mám, které získaly značku od posledního bě-
hu veletrhu a které se zabývají nadstandard-
ní kvalitou dětské obuvi a tuto si nechávají
ověřit v systému tzv. dobrovolné certifikace.
Péče o nadstandardní kvalitu je prostoupena

vždy celou firemní filozofií a dětská obuv je ve
firmách navrhována a vyráběna s náležitou
péčí a láskou. 
Oprávnění používat značky Žirafa, Česká kvali-
ta a nové certifikáty získaly od minulého vele-
trhu KABO, (tj. od února 2018) tři firmy: 
HP Čechtín s.r.o., Jonap s.r.o. a Pegres obuv
s.r.o. Nové certifikáty firmám slavnostně pře-
dali v prostorách Kabo Lounge v pav. F pan
Miroslav Bísek, prezident ČOKA, a PhDr. Vlas-
ta Mayerová, tajemnice ČOKA. 

PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA
Autor fotografií: Jana Bobálová, ČOKA

Slavnost na veletrhu KABO v Brně 

KVALITNÍ DĚTSKÁ BOTA 
SI ZASLOUŽÍ OCENĚNÍ

HP Čechtín s.r.o.

Výrobek: dětská domácí textilní obuv

Firma HP Čechtín s.r.o. je soukromá
firma s více než 25letou tradicí a se
specializací na dětskou domácí obuv
ze 100% bavlny a ze 100% přírod-
ních materiálů. Veškerá vyráběná
obuv je nadstandardně hodnocena
a dobrovolně certifikována. Firma za-
ložila svou filozofii na podpoře zdravé-
ho obouvání a historicky ověřené kva-
litě české domácí obuvi. A tato filozo-
fie firmu zavazuje k dalšímu rozvoji.
Většina produkce směřuje na tuzem-
ských trh a firma HP Čechtín děkuje
a velmi si váží důvěry a přízně svých
zákazníků.

Jonap s.r.o., Paseka

Výrobek: dětská letní usňová
vycházková obuv a dětská domácí
textilní obuv

Firma Jonap – výroba obuvi s.r.o.
vznikla v roce 1992, zprvu také jako fy-
zická osoba Josef Píšek – Jonap. V ro-
ce 2012 byla provedena transformace
firmy na spol. s r.o. Firma má dlouho-
leté zkušenosti zejména ve výrobě do-
mácí obuvi a šití svrškových dílů obuvi.
Od roku 1998 byla její hlavní činností
výroba dětské domácí obuvi. Tuto obuv
je firma schopná dodávat do obchodů
a skladů v úplném dětském velikostním
sortimentu, ale také i pouze po jednot-
livých číslech, v pestré škále barev,
v prvotřídní kvalitě a v příznivých ce-
nách. V roce 2008 firma rozšířila vý-
robu o dětskou usňovou obuv.

Pegres obuv s.r.o., Havířov

Výrobek: dětská celoroční a zimní
usňová vycházková obuv

Firma Pegres obuv s.r.o. vyrábí dětskou
celokoženou vycházkovou obuv a dále
dětskou, dámskou a pánskou domácí
obuv. Patří mezi významnější výrobce
tohoto sortimentu v České republice,
a to jak vyráběným sortimentem, tak
množstvím produkce. Její výrobky smě-
řují hlavně na vnitřní trh. Letos firma
rozšířila nabídku dětské obuvi o nové
vzory. O kvalitě a zdravotní nezávadnosti
výrobků firmy Pegres obuv s.r.o. svědčí
i skutečnost, že firma má oprávnění po-
užívat značku Žirafa – zdravotně nezá-
vadná obuv již mnoho let a byla jednou
z prvních firem, které tuto značku díky
kvalitě svých výrobků získala.

Zleva: Vlasta Mayerová, tajemnice ČOKA, Drahomíra Gřešová, Pegres, 
Jitka Kremáčková, HP Čechtín, Jana Jarošová, Jonap, Miroslav Bísek, prezident ČOKA
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Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
čtvrté čtvrtletí 2018 optimistické náborové
plány. 7 % zaměstnavatelů očekává nárůst
počtu pracovních sil, 1 % předpovídá snížení
počtu pracovních sil a 90 % zaměstnavatelů
nepředpokládá žádné změny. Na základě
těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce
pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí
2018 hodnotu +6 %, což je druhá nejvyšší
hodnota pro poslední čtvrtletí roku za celou
historii průzkumu od roku 2008 (nejsilnější
Q4 byl v roce 2016).
„Nezaměstnanost je nejnižší v historii a ná-
borové plány firem zůstávají i nadále velmi
pozitivní. V roce 2017 jsme pozorovali zpo-
malení tempa náborů, nicméně od poloviny
roku 2018 vidíme zrychlení náborů na hod-
noty z let 2015 a 2016. Poptávka po za-
městnancích výrazně převyšuje nabídku
a společnosti hlásí kritický nedostatek pra-
covníků, rostoucí fluktuaci a tlak na zvyšová-
ní mezd. To vše nutí zaměstnavatele, aby zá-
sadně přehodnotili svou personální strategii.
Modifikují systém odměn a výhod, mění or-
ganizaci výroby, investují do automatizace,
častěji využívají částečné úvazky a flexibilní
formy zaměstnávání a nábor rozšiřují do
vzdálených regionů, dokonce i zahraničí,“
řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitel-
ka ManpowerGroup Česká republika.

Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategori-
ích rozdělených podle velikosti podniku oče-
kávají nárůst počtu zaměstnanců. Nejvíce
nabírají velké společnosti nad 250 zaměst-
nanců, kde 35 % bude nabírat a pouze 5 %
propouštět (Čistým indexem je tedy +30).
Středně velcí zaměstnavatelé vykazují Čistý
index +15 % a zaměstnavatelé v malých
podnicích a mikropodnicích +5 %.

Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v osmi z deseti odvětví
předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšo-
vání počtu pracovních sil. Nejsilnější nábo-
rové plány předpovídají zaměstnavatelé
v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu
a vody a Stavebnictví s Indexem +10 %. Ná-
sleduje Velkoobchod a maloobchod s Inde-
xem +9 % a Zpracovatelský průmysl +8 %.
Zaměstnavatelé hlásí pesimistické náboro-
vé plány ve dvou odvětvích, a to Ubytování
a stravování s Indexem -7 % a Těžba nero-
stných surovin -2 %.

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech
očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu za-
městnanců a Index ve sledovaných regi-
onech je na podobné úrovni. Čechy vykazují
Index +7 %, Morava +6 % a Praha +5 %.
V porovnání s předchozím čtvrtletím opti-
mismus v Čechách vzrostl o 4 procentní bo-
dy a v Praze o 3 procentní body. Naopak na
Moravě pokleslo tempo náboru o 9 procent-
ních bodů.

Globální pohled
Výsledky ukazují, že zaměstnavatelé ve 43 ze
44 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím
čtvrtletí zvýšit počet pracovních sil, avšak
trh práce nevykazuje žádné známky výrazné-
ho nárůstu náborových aktivit. Celková důvě-
ra zaměstnavatelů se od minulého čtvrtletí
příliš nezměnila. V porovnání s předchozím
čtvrtletím náborové plány pro čtvrté čtvrtletí
posílily ve 22 z 44 zemí a oblastí, oslabily ve
14 a zůstaly beze změny v osmi. Ve srovnání
se stejným obdobím předchozího roku je
předpověď příznivější ve 23 zemích, oslabila
ve 13 a zůstala beze změny v sedmi. Nejsil-
nější náborové prostředí z globálního hledi-
ska hlásí Japonsko, Tchaj-wan, Spojené stá-
ty, Rumunsko a Slovinsko, zatímco nejslabší
předpověď přichází ze Švýcarska, Argentiny,
Francie a Itálie.

Manpower index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2018

FIRMY HLEDAJÍ 
STÁLE INTENZIVNĚJI
Praha – Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu 
ManpowerGroup Index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí roku 2018. V rámci průzkumu
ManpowerGroup Index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2018 byla respondentům vybrané-
ho reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte,
že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí 
do konce prosince 2018 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
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Veřejnosti je nabídnuta možnost kompletní
diagnostiky nohou doplněná odborným lékař-
ským vyšetřením, protože v poradně je přít-
omen také lékař ortoped. V rámci vyšetření
a diagnostiky je prováděno jednak zjišťování
proporcionálních a tvarových charakteristik
nohou, ale také funkčních vlastností nohou
podologickým vyšetřením, tzn. měřením neu-
ropatie, měřením lokálních tlaků na plosce
chodidla ve statickém a dynamickém zatížení
(ve stoje a při chůzi), zjištěním úhlu postavení
patní kosti a případné nestability paty při chů-
zi, vyhodnocením otisku a obrysu nohy a ur-
čením typu podélné klenby, vyhodnocením
biomechaniky chůze (zjištěním nestability,
přetížení příčné klenby a pod.) a zjištěním pří-
padného rozdílu v délce dolních končetin. 
K měření nohou jsou využívána různá měřící
zařízení, jako např. klasické měřidlo délky no-
hy, obuvnický metr k měření obvodu prstních
kloubů (OPK), ladička na měření neuropatie,
podoskop na zjištění stavu podélné a příčné
nožní klenby a charakteristiky dynamiky nohy,
2D scanner s tlakovou deskou a speciálním
softwarem na vyhodnocování naměřených
dat s možností grafického znázornění výsled-
ků měření tlaků na plosce nohy na monitoru
počítače. 

Kontrolována je i obuv
Účastníci tak mají možnost seznámit se se
zdravotním stavem svých nohou, dozvědět
se o případných negativních změnách jejich
funkčních vlastností, které mohou být ovliv-
ňovány např. postavením paty, stavem podél-
né a příčné nožní klenby, odvalováním nohy
při chůzi, ale také pohybovými návyky a ze-
jména pak nošenou obuví. Také nošená obuv
je v poradně kontrolována a zjišťuje se její
proporcionalita vzhledem k velikosti a tvaru
nohy nositele. Je nutné říci, že mnoho žen
nosí krátkou obuv bez jakéhokoliv nadměrku.
Z těchto důvodů pak často dochází k defor-
mitám prstců nohy, zejména palce.
Za sedm let fungování poradny ji navštívily
tisíce lidí, které trápí různé problémy nohou

a pohybového systému. Nejčastější vady, se
kterými se setkáváme, jsou deformity prs-
tců jako je vbočený palec (Hallux valgus),
nepohyblivý palec, kladívkové, drápovité ne-
bo přeložené prsty, různé kostěné výrůstky
(exostózy), patní ostruhy apod. Z deformit
nohou se nejčastěji vyskytují příčně nebo
podélně plochá noha a noha vysoká – tzv. lu-
kovitá, která je častější u mladší populace.
Nejčastějším problémem u dětí je tzv.
funkční plochonoží – funkční porucha v ob-
lasti paty (vbočené postavení paty spojené
s nestabilitou v subtalárním kloubu a ná-

sledným poklesem podélné klenby). To pak
často vede v dospělém věku k rozšíření
a poklesu příčné klenby s vývojem Hallux val-
gus a s následnou artrózou palcového klou-
bu, bolestivými otlaky na palcovém kloubu
a pod prstními klouby, případně na kloubech
u přeložených prstů. Tato vada se promítá
do vyšších etáží pohybového systému, do
přetížení kolenních kloubů projevující se bo-
lestí kolen, kyčlí a následně páteře.

Přibylo poradenství dětem
V loňském a letošním roce k těmto aktivi-
tám přibylo díky podpoře statutárního měs-
ta Zlína také poradenství o zásadách správ-
ného obouvání dětí a v péči o nohy pro ro-
diče dětí, ale i pro učitelky v mateřských
školách (MŠ). Osvětové aktivity jsou realizo-
vány formou odborných přednášek v MŠ
a mateřských centrech (MC), formou roz-
hovorů s rodiči a distribucí edukačních fil-
mů, letáčků a brožurek přímo v MŠ a MC
ve Zlíně. Součástí uvedených aktivit je rov-
něž měření nohou dětí, kontrola nošené
obuvi a odborné poradenství a konzultace
s rodiči. K měření se využívá měřidlo +12,
kterým se přeměřuje velikost nohou dětí
a velikost nošené obuvi. Zjišťuje se i stav
nožních kleneb u dětí pomocí podoskopu.
Pro učitelky MŠ jsou realizovány instruktáž-

Poradna v oblasti zdravého obouvání a péče o nohy

DŮLEŽITÁ 
JE VČASNÁ PREVENCE

Zlín – Ve Zlíně již od roku 2012 funguje Diagnostické a poradenské centrum v oblasti 
péče o nohy. Je provozováno pod záštitou České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA),
ve spolupráci s odbornými lékaři a rehabilitačním pracovištěm Medical Point. Díky vstříc-
nosti statutárního města Zlína mohou občané využívat služby tohoto centra přímo v budo-
vě magistrátu vždy jedenkrát měsíčně zdarma, protože projekt je financován z Fondu
zdraví města Zlína.
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ní hodiny a ukázky správného cvičení nohou
pro podporu nožních kleneb a pro celkové
zpevnění svalového aparátu u dětí. Velkou
výhodu je, že rodiče jsou při akcích přímo
upozorněni na případné vady a počínající
deformity nohou, jsou poučeni, jak mají
správně vybírat a kontrolovat obuv i nožky
dětí. Zároveň jsou jim doporučena kompen-
zační cvičení, případně jsou odeslání na od-
borné vyšetření k ortopedovi.

Problémům se dá předejít
V mnoha případech se dá problémům
předejít vhodně volenou obuví – v přední čás-
ti dostatečně širokou – ne úzkou a špičatou,

s přiměřenou výškou podpatku – u dospělých
max. 3,5 cm, u dětí max. 1,5 cm a s dosta-
tečně pevným opatkem v patní části obuvi,
ale také posilováním svalů nohou, cvičením
na nestabilních plochách, chůzí naboso v pí-
sku, trávě apod. a korekcí postavení paty or-
topedickou stélkou s patní miskou. 
U dospělých, kdy vady jsou již fixované, lze
vhodně zvolenou terapií dosáhnout částeč-
ného zlepšení, ale proces korekce nebo
kompenzace vady je většinou dlouhodobější
záležitostí. U dětí lze vhodnou obuví, správně
tvarovanou stélkou a cvičením dolních kon-
četin dosáhnout velmi rychlého zlepšení,
protože kostěný skelet je ještě chrupavčitý

a tvárný s dobrou schopností se přizpůsobit.
Proto včasná a důsledná prevence je v tom-
to případě velice důležitá. Přáli bychom si,
aby podobný systém mohl fungovat ve větši-
ně našich měst. Záleží vždy ale na pochopení
významu zdravotní prevence u zvolených za-
stupitelů.
Těší nás, že kromě střední a starší genera-
ce, která naši poradnu navštěvuje nejčastěji,
k nám chodí i čím dál více rodičů s dětmi.
A to nejen až v okamžiku, kdy už se začnou
projevovat problémy, ale zejména na preven-
tivní vyšetření.

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

inzerce

Nike, H&M, Gap a Burberry

PŘIPOJILI SE
K INICIATIVĚ MAKE
FASHION CIRCULAR
Módní firmy Nike, H&M, Burberry a Gap podepsaly iniciativu smě-
řující ke zlepšení odpovědnosti oděvních firem vůči životnímu pro-
středí. K tomuto kroku je přivedla studie z listopadu 2017 nada-
ce Ellen MacArthurové, která prokázala, že se recykluje méně
než 1 % oblečení.

Nadace Ellen MacArthurové byla založena britskou mistryní světa
v jachtingu a ekologickou aktivistkou Ellen MacArthurovou, aby bo-
jovala proti plýtvání v oděvním a textilním průmyslu. Teď se k její in-
iciativě připojily další čtyři nové značky, které se chtějí podílet na re-
dukování produkce odpadů v módní branži tím, že budou recyklovat
suroviny a produkty. Fran ois Souchet, ředitel iniciativy Make Fashi-
on Circular, sdělil, že cílem je globální hnutí směřující k takovému
hospodářství, ve kterém by oblečení nikdy neputovalo do odpadu.
„Oděvní produkce se za posledních patnáct let zdvojnásobila, zatím-
co počet použití jednotlivých oděvů naopak o 20 % klesl,“ vysvětluje
MacArthurová. 
K iniciativě se loni jako první připojila britská návrhářka Stella
McCartney, která již léta bojuje za zodpovědnější a udržitelnou mó-
du, redukující odpad a znečištění životního prostředí a recyklující pro-
dukty i materiály. Vyzvala další výrobce a značky, aby se k ní připojily.
Ročně se praním uvolní z oblečení 500 000 tun plastových mikro-
částic, což je ekvivalent 50 mld. plastových láhví, které následně
znečišťují moře a oceány. „Dnešní oděvní průmysl je postaven na za-
staralém lineárním modelu, založeném na výrobě. A je velmi náklad-
ný. Vizí nadace je vytvořit nový systém na principech cirkulární eko-
nomiky. Potřebujeme, aby se do toho zapojil celý módní průmysl,“
dodává MacArthurová. Cirkulární ekonomika je koncept, který je in-
tegrální součástí udržitelného rozvoje.
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Praha – Česká ob-
chodní inspekce ve
druhém čtvrtletí
2018 uskutečnila 

483 kontrol, které byly zaměřené na 
porušení zákazu nabízení, prodeje
a skladování výrobků porušujících někte-
rá práva duševního vlastnictví. V 88 pří-
padech zjistila nedodržení dané legislati-
vy a kromě sankčních opatření zajistila
4 936 kusů padělků v hodnotě originálů
5 555 106 korun. 

Česká obchodní inspekce od 1. dubna do
30. června 2018 provedla 483 kontrol,
při kterých ověřovala dodržování povinností
zákona o ochraně spotřebitele. Konkrétně
šlo o ustanovení, které zakazuje prodejci
nabízet za účelem prodeje, prodávat
a skladovat výrobky porušující některá prá-
va duševního vlastnictví. Porušení těchto
práv zaznamenala Česká obchodní inspek-
ce v 88 případech, což je 18,2 %. Celkem
inspektoři zjistili porušení právních předpi-
sů při 365 kontrolách (75,6 %).
Česká obchodní inspekce v rámci těchto
kontrol spolupracovala ve 21 případech
s celní správou, ve 13 případech s Policií
ČR, v devíti případech s živnostenskými
úřady a ve třech případech s Hasičským zá-
chranným sborem ČR.

Uložené sankce a opatření 
Česká obchodní inspekce pravomocně uložila
v 2. čtvrtletí 2018 celkem 435 pokut v hod-
notě 5 275 500 Kč.

Česká obchodní inspekce

PADĚLKY POD DROBNOHLEDEM

Česká obchodní inspekce

PŮJČOVNY SVATEBNÍCH ŠATŮ PORUŠUJÍ ZÁKON

Podíl sortimentních skupin a počet zajištěných výrobků v kusech

Kontroly – padělky 2. čtvrtletí 2018

procentuální
počet se zjištěním vyjádření

inspektorát provedených celkem § 8 celkem § 8

Středočeský a Hl. město Praha 35 26 16 74,3 % 45,7 %
Jihočeský a Vysočina 64 45 5 70,3 % 7,8 %
Plzeňský a Karlovarský 184 136 30 74,0 % 16,3 %
Ústecký a Liberecký 107 76 19 71,0 % 17,8 %
Královéhradecký a Pardubický 27 23 4 85,2 % 14,8 %
Jihomoravský a Zlínský 17 17 5 100,0 % 29,4 %
Moravskoslezský a Olomoucký 49 42 9 85,7 % 18,4 %
celkem 483 365 88 75,6 % 18,2 %

Ústí nad Labem – Česká obchodní in-
spekce Ústeckého a Libereckého kraje
uskutečnila mimořádnou kontrolní akci
zaměřenou na půjčovny šatů v tomto 
regionu. Provedla osm kontrol a v sed-
mi případech zjistila porušení zákona
o ochraně spotřebitele. Šlo především
o opakující se chybné ocenění půjčova-
ného oblečení. Dále spotřebitelé nebyli
informování o rozsahu, podmínkách
a způsobu uplatnění reklamace nebo ne-
bylo vydáno písemné potvrzení o převze-
tí objednávky. 

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libe-
reckého kraje provedla v průběhu měsíce
března a dubna kontroly půjčoven svateb-
ních a společenských šatů. V tomto období
bylo provedeno osm kontrol. U sedmi půjčo-
ven bylo zjištěno porušení zákona o ochraně
spotřebitele. Inspektoři zaznamenali opaku-
jící se porušení ocenění půjčovaného ošace-
ní, spotřebitelé nebyli informování o rozsa-
hu, podmínkách a způsobu uplatnění rekla-
mace, nebylo vydáno písemné potvrzení
o převzetí objednávky a v jednom případě

nebylo u vyžádaného dokladu označeno, že
jde o použitý výrobek.
Inspektoři ČOI se setkali například s tako-
vým jednáním, kdy u zápůjčky pánského
společenského saka nebyl spotřebitel s ce-
nou zápůjčky žádným způsobem seznámen.
Saka byla v provozovně na ramínku, na sto-
janu, cena však u nich nebyla uvedena. Ob-
sluhující vyplnil zakázkový list – Smlouva
o nájmu oděvů, kde byly údaje o spotřebiteli
(jméno a příjmení, adresa, telefon, datum
zápůjčky, datum vrácení, název zapůjčených
výrobků, cena za zápůjčky a datum plnění).
Kopii zakázkového listu – Smlouvu o nájmu
oděvů však spotřebitel neobdržel. Pokud
služba není službou na počkání, je prodáva-
jící povinen vydat spotřebiteli písemné po-
tvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení mu-
sí obsahovat označení předmětu služby, její
rozsah, jakost, cenu za provedení služby
a termín jejího plnění. Tím došlo k porušení
zákona o ochraně spotřebitele.
Celkem inspektoři uložili pokuty na místě
v celkové výši 7 500 Kč a jedno kontrolní
zjištění bude postoupeno do správního ří-
zení.

Foto SXC
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Jak bylo uvedeno výše, zaměstnanec odpoví-
dá za škodu způsobenou zaměstnavateli
pouze omezeně. Vždy musí jít o škodu způso-
benou zaviněně a v souvislosti s pracovními
úkony. Např. pokud zaměstnanec na stavbě
svým vlastním nedopatřením překopne důleži-
tý optický kabel, jeho zaměstnavatel musí po-
škozenému uhradit plnou škodu, případně
i ušlý zisk. Po zaměstnanci však může vymá-
hat maximálně 4,5násobek jeho průměrného
měsíčního výdělku, ať je škoda jakkoli vysoká.
Toto obecné pravidlo má však výjimky: 

1. Úmyslná škoda 
Omezení čtyřapůlnásobkem neplatí, byla-li
škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po
užití jiných návykových látek (např. marihu-
any). Zaměstnavatel to však musí prokázat.
To lze učinit třeba i předvoláním svědků tzv.
z mokré čtvrti, když se zaměstnanec večer
po šichtě před kolegy přizná, že kabel přesekl
schválně, aby zaměstnavateli „zavařil“. 

2. Dohoda o hmotné odpovědnosti 
Uzavře-li zaměstnanec tzv. dohodu o odpo-
vědnosti, odpovídá za ztrátu svěřených hod-
not, jako jsou peníze v pokladně, zboží ve
skladu a podobně. Pro zaměstnavatele má
tato dohoda dvě výhody. Jednak nemusí pro-
kazovat zavinění zaměstnance. Navíc za-
městnanec odpovídá za celou škodu a ne-
uplatní se zde omezení násobkem průměrné-
ho výdělku. Jedinou obranou proti vykázané-
mu schodku je prokázat, že na něm
zaměstnanec nemá žádnou vinu (např. v noci
došlo prokazatelně k vyloupení třetí osobou).
Pokud dohodu uzavírá více zaměstnanců (na-

př. celá směna), tak je zvýšená odpovědnost
na vedoucím a jeho zástupci. Ti platí větší po-
díl na celkové škodě. 

3. Dohoda o odpovědnosti za ztrátu
svěřených věcí 
Obdobná je situace u dohody o odpovědnosti
za ztrátu svěřených věcí. Na jejím základě se
přebírá konkrétní věc (např. notebook). Za-
městnanec zde také nemusí prokazovat zavi-
nění zaměstnance na zničení či ztrátě dané
věci a může požadovat plnou náhradu bez
omezení. Zaměstnanec se může bránit jen
tím, že prokáže, že zničení či ztrátu věci ne-
zavinil (např. mu ji zničil kolega). Škodu pak
může zaměstnanec odčinit tak, že zaměstna-
vateli sežene obdobný nástroj, za který přijal
odpovědnost (např. stejně starý a výkonný
notebook) anebo uhradí škodu s přihlédnutím
k opotřebení a reálné ceně náhrady. 

4. Ochrana majetku zaměstnavatele 
Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou
způsobil při odvracení škody hrozící zaměst-
navateli nebo nebezpečí přímo hrozícího živo-
tu nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmysl-
ně nevyvolal a počínal si přitom způsobem při-
měřeným okolnostem. Zde však také doporu-
čujeme zvýšenou opatrnost. Zaměstnanec
má totiž povinnost majetek zaměstnavatele
chránit. Pokud by tedy např. zaměstnanec
spěchající domů viděl podivný kouř nad skla-
dem řeziva a nic neudělal, nenahlásil, jen se
o tom večer zmínil v hospodě, mohl by jej za-
městnavatel nepřímo vinit za škodu způsobe-
nou požárem (zde odpovídá do tříapůlnásob-
ku svého průměrného měsíčního výdělku). 

5. Spoluzavinění 
Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí
zaměstnanec jen poměrnou část škody podle
míry svého zavinění. Odpovídá-li za škodu více
zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou
část škody podle míry svého zavinění. Obecně
platí, že z důvodů zvláštního zřetele hodných
může soud výši náhrady škody přiměřeně sní-
žit. Např. zaměstnanec je „mdlého“ rozumu
a zároveň v obtížné životní situaci.

Advokát radí

ODPOVĚDNOST
ZAMĚSTNANCE 
ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz.
Ten přináší nový produkt, který
umožní přístup k právníkovi kdykoli
a odkudkoli, navíc za zlomek
obvyklé ceny. Od 400 Kč měsíčně
je Dostupnyadvokat.cz neustále
k dispozici svým klientům při řešení
právních problémů, sepsání smluv
a v dalších právních záležitostech.
Naše nová služba Dostupný
právník po celý rok je určena
především pro podnikatele
a živnostníky. Právníky mají s novou
službou neustále po ruce při
řešení problémů nebo jenom 
pro konzultaci svého postupu.

Praha – Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou zaměstnavateli pouze omezeně. 
Jaká jsou omezení této odpovědnosti? Jak je to se škodou způsobenou úmyslně či po za-
hnání žízně chmelovým nápojem během pracovní doby? Co když se předem zaměstnavatel
se zaměstnancem dohodne na hrazení vzniklé škody?

Foto Pixabay
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Birkenstock 

ROZŠÍŘENÍ NA VÝCHOD

Praha – S objednávkami pro sezonu jaro a léto 2019 zahájila firma Bir-
kenstock ofenzívu směrem na východ. V Rusku, Bělorusku, Kazachstá-
nu a na Ukrajině ji bude výhradně zastupovat společnost Brandpool
East. Německý výrobce obuvi tím výrazně rozšíří svou přítomnost 
na trhu v euroasijském regionu a vytvoří základ pro další příležitosti
růstu. Ve východní Evropě je společnost BIRKENSTOCK dosud zastou-
pena pouze distribuční firmou na Slovensku, která dodává zboží přede-
vším na polský a český trh.

Distributor Brandpool East se specializuje na zastoupení a distribuci evrop-
ských oděvních a obuvnických značek v Rusku a SNS prostřednictvím velko-
obchodu a maloobchodu. Společnost Birkenstock může těžit z rozsáhlých
zkušeností svého nového distribučního partnera v oblasti e-commerce
a marketingu. Díky jeho rozsáhlé síti strategicky významných prodejních ka-
nálů v příslušných metropolitních regionech může firma Birkenstock ještě lé-
pe oslovovat koncové zákazníky a rozšiřovat dostupnou nabídku svých pro-
duktů. V novém odbytovém regionu získá potenciál 215 milionů obyvatel.
Birkenstock se jim představí nejen jako dodavatel klasických volnočasových
sandálů, ale také sneakerů, uzavřené obuvi, dětské a profesní obuvi, tašek,
punčochového zboží a doplňků.

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V minulém vydání Světa textilu & obuvi jsem si hned na dvou místech časopisu
se zájmem přečetl o úspěchu našich studentů v mezinárodních soutěžích. Šlo
o Adama Frka, studenta Fakulty designu a umění Západočeské univerzity
v Plzni, který se stal vítězem mezinárodní soutěže mladých obuvnických desig-
nérů v Düsseldorfu. A pak o tři studentky Střední uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti, které v Milaně prorazily se svým projektem továrny bu-
doucnosti v mezinárodní soutěži Evropské obuvnické asociace.
Je to doslova balzám pro duši, když čtete o podobných úspěších českých studen-
tů. Zvláště, když takřka denně slýcháváme či se dočítáme o úpadku odborného
školství v textilní a obuvnické branži. Je vidět, že to s tím odborným školstvím ne-
ní u nás zase až tak špatné. Zmíněným studentů posílám moc gratulací! 

František M., Praha

Seznam inzerentů v tomto čísle:
BVV (str. 2), ETKA (str. 4), WICO B.G.M. (str. 5), Tamaris (str. 11), 
Projekt EDTEX (str. 34), TZÚ (str. 39).

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

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