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končí, máme za sebou
podzimní valnou hromadu
Asociace textilního-oděvní-
ho-kožedělného průmyslu
(ATOK), a tak je vhodný
čas pro rekapitulaci. Pokud
jde o český textilní
a oděvní průmysl, tak je

nutno říci, že je již třetím rokem ve stavu, kdy se
hospodářské výsledky pohybují v černých číslech.
Co se v našem odvětví událo, že hospodářské
výsledky mají pozitivní trend?

Především v něm došlo k zásadní restrukturali-
zaci, kdy velká část textilních firem přešla na výro-
bu technického textilu, který také může počítat
s vyšší přidanou hodnotou. A tak se stalo, že české
firmy postupně opouštěly ta výrobní zaměření, kde
především asijská konkurence snižovala rentabilitu
výroby. Ovšem, a to osobně, pociťuji jako jednu
z výzev, že české firmy jsou v daleko větší míře
ochotny ke sdílení zkušeností a vzájemné pomoci
při pronikání na zahraniční trhy. Není to ale žádné
české specifikum. Hostem naši valné hromady byl
také generální ředitel německé asociace
Gesamtverband Textil + mode, s kterou jsme letos
podepsali smlouvu o spolupráci a která ve stejném
duchu za německý svaz tuto spolupráci nabízela
našim firmám, ať už se jedná o využití jejich
zastoupení v Šanghaji nebo Moskvě či přímo
o B2B aktivity. Firmy se více začínají vnímat jako
partneři než jako konkurenti, protože ta skutečná
konkurence přichází odjinud. A to je dobře. V této
souvislosti nás velmi mrzí, že se na Slovensku aso-
ciace textiláků a oděvářů rozpadla a my zde nemá-
me žádného partnera, s kterým bychom mohli
spolupracovat. V loňském roce jsme spolu
s tehdejším prezidentem ATOK Ing. Jiřím
Kohoutkem Slovensko navštívili a hledali možnosti
partnerství. Zájem však byl minimální, a to jsme
oslovili prakticky všechny textilní a oděvní firmy
u vás. Uvědomovali jsme si, že se slovenské textil-
ní a oděvní firmy tím, že si rozpustily vlastní repre-
zentaci, připravily o možnost hájení svých zájmů
v rámci celé EU. ATOK, jako člen Konfederace
evropských textilních a oděvních asociací (EURA-
TEX), jim tuto možnost nabízel, jakož i další zastu-
pování na mezinárodní úrovni. Zájem o tuto službu
ale nebyl, a to je škoda.

Celkově se tak do příštího roku díváme
s mírným optimismem. Český textilní a oděvní
průmysl má předpoklady k tomu, aby mohl růst
a totéž přeji i textilním a oděvním firmám na
Slovensku a snad jednou nastane čas pro úzkou
partnerskou spolupráci s jejich reprezentací.

Jiří Česal 
výkonný ředitel ATOK
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Spojenie prinieslo úspechy, 
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Pařížská podzimní zastavení 20



Ale späť k móde a letu 2014. Farebná paleta vy-
tryskne gejzírom živých až ostrých farebných tónov
a ich kombinácií – žltá, koralová, cyklamenová, tyrky-
sová, zeleno-modrá, červená a teplé odtiene hnedých,
ako v sýtej, tak i vodovej intenzite. Upokojí ich sneho-
biela, čierna, námornícka modrá a celá škála prírod-

ných neutrálov. Plynulé farebné prechody vystrieda
dynamika kontrastov.

Potlače patria k letu, po dlhej dobe budú drob-
né geometrické (eternelové) a jemné žakárové
vzory. Ich doteraz pokojné radenie však získa
vizuálny pohyb. Hry s kontrastom sa objavia aj
u veľkoplošných geometrických vzorov

v blokovom dizajne. So zvláštnym geometrickým efek-
tom sa bude pohrávať aj pletiarska technológia
v nezvyčajných vzorových konglomerátoch, stvárne-
ných do bezšvových námetov. Inou témou budú kvety
a rastliny. Maliarske akvarelové vzory veľkých kvetov
budú súťažiť s drobnými kvietkami v romantickom du-

chu a tropické predlohy budú obľúbe-
ným prázdninovým námetom

a objaví sa v nich nová
ekologická nálada. Nová
digitálna estetika je so svo-
jimi vzorovými možnosťami
a pointilistickým radením 
prvkov veľkou inováciou.

Ďalšou témou budú
štruktúry. Skôr jemné

a zrnité ako 
obrie,

TRENDY

Dámska móda na jar a leto 2014

TEXT A FOTO: D KLUB

Súčasná dámska móda je rôznorodá, plná kontrastov a prekvapení. Podporuje
individualizmus vo voľbe štýlu, a tak sa variácie daných tém šíria do ďalších modifikácií. 
Je to taká hra s najrôznejšími kombináciami od čistých línií až po bláznivé námety. 
A to je prínosom, pretože každá motivácia na tému "tento kúsok musím mať" je síce 
lákadlom predajcov, ale podporuje stádovosť a potláča osobitú kreativitu pri výbere. 
Takže "tento kúsok" pokojne kúpme, ale tie ďalšie už doplníme len podľa svojho vkusu či
nálady. Je to nová cesta ako obohatiť módny vzhľad aj s rizikom vzniku pel-mel štýlu.
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V každom prípade ide o náročnú, často remeselnú prá-
cu, ktorá odev povznáša do vyšších dimenzií. Ďalším
dôležitým momentom je vrstvenie, ktoré umožňujú

veľmi ľahké materiály a ich aplikáciou sa odev
dotvára aj farebnými priesvitmi. Tretím aspek-

tom sú kombinácie do výsledného vzhľadu,
teda outfitu, k tomu patria aj doplnky, od

obuvi po slnečné okuliare. Až potom bu-
de oblečenie v plnom slova zmysle módne.

A tu sa objaví tá zázračná osobitosť
a rozmanitosť!

v každom prípade budú tvoriť priedušný a živý povrch
textílie. Aktuálne budú predovšetkým rôzne tlačené, pli-
sované, nepravidelné štruktúry opäť s pohybom po-
vrchu a 3D skladania aj vyrezávanie prvkov pre členitý
vzhľad. K letu patria aj veľmi jemné voály, šifón a tyl,
vhodné na najrôznejšie vrstvené odevy. Kompaktné ty-
py obsahujú elastické komponenty, bez letných tvídov
sa nezaobídu kostýmové kabátiky, ľanové typy so
zdanlivou hrubosťou a charakteristické štruktúry bure-
tu budú patriť nadčasovej športovo ladenej elegancii.
Jemné, ľahké syntetické materiály budú spĺňať ochran-
ný charakter letných kabátov a búnd. Letné úplety sú
samostatnou kapitolou.

LETNÁ ROMANTIKA
Rozviate sukne s priliehavými topmi, korzetové ša-

ty, šaty s viazaním na ramenách, vrstvené tylové suk-

ničky ako pre baletku, šaty a topy nariasené okolo
krku s veľkými chrbtovými dekoltážmi, čipkové vsad-
ky, efekty priesvitov, ľahký lesk a trblietanie, volániky,
plisovanie. 

MINIMALIZMUS & DIZAJN
Puzdrové šaty so sukňou po kolená, šaty prestrih-

nuté v páse s ľahko naberanou sukňou, priliehavé šaty
zakončené asymetrickým volánom alebo s prestrihmi,
jednoduché tuniky, košeľové šaty lineárneho strihu, ši-
roké nohavice, nohavice ku kolenám aj pirátske, legín-
sy k tunikám, tesne padnúce malé saká a aj lineárny
strih predĺžených, niekedy aj objemných kabátikov.

DIVOKÉ KOMBINÁCIE
Volánové sukne, viacnásobné vrstvenie, farebná

zmeska, objemné viazacie blúzky, turecké nohavice,
neforemné kabáty, vyťahané svetre aj štíhle vesty, za-
vinovacie efekty, výšivky a aplikácie, strapce.

ŠPORTOVÉ NÁLADY
Košele, topy, krátke nohavice, nohavice nad člen-

ky, priesvitné tuniky, safari kabátiky, trenčkot
z jemných nylonov, bundičky do pása, minisukne, ná-
mornícka tematika, pruhované minišaty, blejzre, malé
saká.

Dôležitými aspektmi súčasnej
a s najväčšou pravdepodobnosťou aj bu-
dúcej módy je zdobenie a využitie všet-
kých techník, vrátane ručných,
v nezvyčajných kombináciách. Výšivky,
aplikácie, prestrihy, riasenie šnúrkami,
mašličkami, bordúry, čipkové vsadky,
priesvity, lemovanie. Je tu
priestor na veľké kreácie, ktoré sa
môžu zdať aj veľmi nesúrodé.

TRENDY
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Je to prirodzený beh na dlhej trati vývoja, kde spo-
lu súťažia rýchlosť životného tempa, možnosti nových
technológií spolu s nezanedbateľnou zmenou životné-
ho štýlu v civilizovaných častiach sveta.

Zdá sa, že pánska móda vo svojej prázdninovej
a záujmovej rôznorodosti nemá pevný poriadok, no aj
tak možno jej premenlivé aj stále tendencie zoradiť do
troch veľkých námetových celkov. Je tu predsa aj dlhé
obdobie jari, ktoré má svoj pracovný a spoločenský
poriadok.

TRADÍCIA A NOVÁ KLASIKA
Novodobý gentleman sa pohybuje medzi zamestna-

ním a cestami za prácou i poznaním. Občas si ide za-
športovať a voľný čas trávi koníčkami a zábavou.
Využíva klasické pánske obleky a saká a aj keď je
mestský muž, má rád dotyky prírody, obľubuje tradí-
cie, ale vôbec sa nebráni ani technickým novinkám.
Jeho letný šatník sa skladá z obleku so sakom štíhlej

siluety so zapínaním na dva gombíky (aj keď ten tretí
tam často nechýba), úzkou klopou, malým golierom,
dvomi rozparkami v zadnej partii. Nohavice sú úzke,
ale pohodlného strihu so zužujúcou sa tendenciou
k dolnému okraju. Oblek je v nefarebných odtieňoch
neutrálneho charakteru, skôr v stredných a svetlých tó-
noch farebnej stupnice. Vzorová tematika je veľmi
úzka, sústredená na letné melanže, veľmi drobné motí-
vy, takmer nepoznateľné okenné kára, sofistikovaný
glenček a úzke prúžky. 

Tkaniny na obleky majú veľmi nízku hmotnosť, kto-
rá takmer hraničí s možnosťami tradičného spracova-
nia, väčšinou sú so zmesou vlny, bavlny, ľanu
a hodvábu či s malou prímesou umelo vytvorených
vlákien. Samostatné saká majú podobný charakter, vy-
užíva sa viac farby, ale akoby v hmlistom opare. Časté
je využitie technológií, ktoré vytvoria ľahko opraný
a obnosený vzhľad. Tu prichádzajú k slovu zmesi prí-

TRENDY

Pánska konfekcia na jar a leto 2014

TEXT A FOTO: JČ 

Aj keď len zlomok časového priestoru, ktorý vymedzuje jarnú a letnú sezónu je v znamení
prázdnin a dovoleniek, pánsku módu voľnosť jednoznačne poznamenáva. V období, kedy sa
rôzne módne prehrešky proti zvyklostiam skryjú za prázdninovú toleranciu, je mnohé
dovolené. Uvoľnenosť je umocnená dlhodobou tendenciou smerujúcou ku casual móde aj
v sektore klasiky a tradície, keď nie priamo vo formách, tak aspoň v celkovom spôsobe
užívania odevu a výsledného stylingu. 
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Obľúbené sú potlačené košele s krátkym rukávom
a tričká s fotopotlačou súdobých ikon. Nohavice
z ľahkého denimu, bermudy aj krátke nohavice majú
svoje miesto v letnom čase práve tak, ako kvetinové
vzory na košeliach s explóziou divokých farebných
kombinácií, kde nechýba jedovatá žltá, tyrkysová, cy-
klámenová, vodová zelená, koralová a oranžová. Sú
v kontraste s nie príliš farebnými bundami, sakami či
nohavicami v prírodných neutrálnych farbách.

AVANTGARDA
Excentrický mestský mladý muž hľadá výstredné

aktivity a chce sa obliekať mimo konfekčných zvyklos-
tí. Ctí strohosť mestského prostredia a súčasne miluje

exotiku. Preferuje vojenské atribúty a street štýl.
Dobre padnúce sako, konštruované krajčírskou

technológiou alebo pletené sako ako ná-
hradu za sveter a kardigán si oblieka na

veľmi štíhlu košeľu, miluje bavlnené tričká
z jemných jednolícnych úpletov, kašmírové
pletené vesty a ľahké saká, ktoré sa dajú

zbaliť do kufra na cesty
a v prípade potreby využiť

do spoločnosti. Obľúbené
odevy avantgardistov sú

plné technických experi-
mentov, ktoré ich sta-
vajú mimo bežnej
produkcie. 

Viac foto na
www.modarevue.com.

rodného charakteru, kde nechýba hodvábny buret,
šantung a mnoho ľanových komponentov. 

Košele prinášajú farbu a poľudšťujú strohosť oble-
kov, sú z jemných bavlnených plátien a ich vzorovou
tematikou sú prúžky, kocky, ale aj potlače s drobnými
geometrickými a kvetinovými motívmi. Bavlnené tričká
a polokošele tiež farebne oživia oblek alebo sako, prá-
ve tak, ako nevyhnutný transparentný šál
z najjemnejšej bavlny. Pokiaľ má byť oblek použitý na
oficiálne či protokolové príležitosti, stačí kravata, ak

má byť maximálne "odľahčený", ohrnú sa
rukávy a nohavice, obujú sa mäkké mo-

kasíny bez ponožiek a casual outfitt je po
ruke. K sakám možno občas nosiť aj ber-

mudy či džínsové typy nohavíc.
V šatníku nesmú chýbať jemné kaš-
mírové vesty a pulóvre klasického
charakteru v živých farbách alebo

bavlnené svetre
s rustikálnou väzbou.

NEFORMÁL-
NOSŤ

Pre nekonven-
čných mužov, ale aj
gentlemanov každým

kúskom tela, je nefor-
málnosť životným štýlom. Ich

požiadavky na súčasný odev mož-
no zhrnúť do troch bodov: pohyb,
funkcia a ľahkosť. Milujú inovácie
v materiáloch, ktoré prinášajú
ochranné a luxusné vlastnosti do
každého počasia a aj technické
zhotovenie konštrukcie odevov

a ich ľahká údržba je vítanou hodnotou. Dôležité sú
ľahké parky a námornícke kabátiky, obojstranné typy
bundičiek a zvrškov s multi funkciou ochrany pred po-
veternostnými podmienkami, avšak s patričnou prie-
pustnosťou zvnútra, najlepšie s termoreguláciou.
Takéto odevy možno využiť ako na prechádzku, tak do
extrémnych podmienok, či na cesty a športovanie.
Nenahraditeľné je obojstranné cestovné sako, ľahké
ako pierko, najlepšie v kombinácii bavlny a nylonu, prí-
padne z jemnej polyamidovej tkaniny, alebo cyklistická
ochranná bunda.

Aj keď sú preferované vysoko technické a funkčné
materiály, obľuba prírodných komponentov je aj
v tomto sektore zjavná, najmä na vyjadrenie vintage
a deštrukčného charakteru u denimu alebo pletenín.

TRENDY
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ČO BUDÚ MAŤ 
DIEVČATKÁ A CHLAPCI
V MÓDE SPOLOČNÉ?

Jednoznačne je to letná neformálnosť, prezento-
vaná športovo až oddychovo ladenými odevmi  –
tričká, polokošele, mikiny, pohodlné nohavice, kap-
sáče, krátke nohavice, džínsové typy, košele, pulóv-
re a vesty, bundy a krátke funkčné kabátiky.

Dôležité je využitie kvalitného materiálu, či už ide
o dokonale pletiarensky spracovanú bavlnu, zmesi
s viskózou či funkčné syntetické tkaniny. Aktuálne
farebné varianty sa budú pohybovať v neutrálnych
svetlo šedých a pieskových odtieňoch v kombinácii
s tmavomodrou či fľaškovo zelenou, s akcentom
žltej, cyklamenovej, červenej alebo ostrej modrej far-
by. Dôraz sa kladie nielen na pohodlné strihové rie-
šenia, ktoré vo svojej podstate neprinášajú závratné
zmeny, ale hlavne na detaily, či už sú funkčné alebo

TRENDY

Detská móda na jar a leto 2014

JČ, FOTO: PITTI BIMBO

Jarné a letné počasie deťom praje, zimné odevné vrstvy sú nadlho uložené v skriniach
a krehká dušička pookreje vidinou dlhých prázdnin. Zaťažená snáď len nepríjemným testom,
rozbitým kolenom či zhoršenou známkou, filtruje detská myseľ nepríjemné udalosti a teší sa
zo života uprostred svojich detských povinností, hier a poznávania sveta. Sladké dni detstva
sa odrážajú aj v trendových smeroch v odievaní, ktoré vo farebných kombináciách i náladách
čiastočne kopírujú módu dospelých, no so zameraním na detský svet.
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tak, ako vzdušné pleteniny
a čipky. Romantika bude zvýraz-
nená výšivkou, viazacími maš-
ličkami a ďalšími drobnými do-
plnkami. Potlače veľkých aj mini
kvetov sa objavia ako na nohavi-
ciach, tak na šatách i topoch.

Mladý gentleman s retro nála-
dou – tak by sa dal charakterizo-
vať vzhľad chlapcov, kde sa výrazne
premietne odraz módy dospelých. Saká,
vesty, námornícke a klubové ná-
mety, rovné nohavice, aj tie
ku kolenám, košeľa

ozdobné – uzávery, kontrastné zipsy, vrecká, kapuc-
ne, zdvihnuté goliere, asymetrické zapínanie, cvoky,
tunely a šnúrky, naberanie a záševky pre ergonómiu
postavy a ľahký pohyb. Dôležité budú na rôznych
partiách odevných dielov najrôznejšie obrázky zo
sveta detských záujmov, symboly alebo nápisy vo
forme potlače či aplikácií.

KDE SA BUDÚ ODEVY 
VÝRAZNE LÍŠIŤ?

V čase, keď dievčatká začínajú byť malými sleč-
nami a vzhliadajú sa v odevoch vo svojich vzoroch,
prídu na rad v páse nazberané sukienky, kaskádo-
vité volániky, kreácie z profesionálneho šat-
níka baletiek, miniatúrne topy, blúzky
s naberanými rukávmi, predĺžené tuniky do mi-
ni šiat, prestrihnuté vrstvené typy, malé saká
i klasické kabátiky. Nebudú chýbať ani lesklé
bundičky a hlavne trblietavé doplnky zo sveta

popu a disko. Zaujímavé sú
kombinácie romantiky so špor-
tom do nesúrodého ale funkčne
zaujímavého konglomerátu.

Z farieb budú prevládať sladké
ružové a telové odtiene, biela, červe-

ná, tyrkysová, žltá farba
aj čiernobiele kombi-
nácie. Ľahká bavlna,
voály i tyl budú zvý-

razňovať krehkosť mi-
niatúrnych prince-
zien, práve

TRENDY
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TRENDY

s krátkymi rukávmi, pletené vesty
cez hlavu a s výstrihom do písme-
na V, klasické formy pulóvrov
v sladkastých farbách, nezvyčajné
twinsety. To všetko ako verné kópie
pánskych odevov aj s toľko proklamova-
nou kvalitou vyhotovenia a luxusným
vzhľadom, ktorý zaručia jemné ma      -
teriálové vstupy posilnené podielom

syntetiky pre ľahšiu údržbu.
Dobové športy tiež

hrajú svojou inšpiračnou náladou pozitívnu úlohu.
Klasická je námornícka téma, ktorá sa odvoláva ako
na pracovné, tak slávnostné uniformy. Tu sa objaví
na pruhovaných tričkách s kovovými gombíkmi tma-
vá modrá, žlté a červené detaily.

Tropické, plážové, safari a námornícke inšpirácie
budú aktuálne najmä pri prázdninových pobytoch pri
plážach, pri mori či rybníkoch. Prejavia sa živou fa-
rebnosťou a potlačami so vzormi tropickej sauny
a flóry. Tmavomodrá a béžová bude upokojovať do-
slova farebnú smršť.

RELAXÁCIA A ŠPORT 
Tento sektor, s trochu unisexovým

charakterom, sa bude líšiť predovšet-
kým farbou a typom aplikácií a potlačí
pre chlapcov a dievčatá. Patria sem ba-
vlnené tričká, polokošele, mikiny,
flísové bundičky, tepláky, džínso-
vé nohavice, legíny, prešívané
vesty bez rukávov, športové
bundy s funkčnými aspektmi.

Dievčenský relaxačný šat-
ník bude sofistikovanejší, ob-
javia sa aj volániky, potlače

budú zo sveta bábik
a zvierat, farby bu-
dú máličko slad-

kasté: bordová,
korálová, oranžo-

vá, terakotová, žltá,
baklažánová... často

s efektom oprania.
Chlapci budú mať

športové odevy zdo-
bené klubovými
znakmi, veľkými 
číslami i postavič-
kami z ich seriá-

lov alebo zo sveta motorov.
Z farieb prevládajú sýtejšie

odtiene: modrá, tyrkysová,
trávovo zelená, oranžová,

jasná červená a rad
ďalších.

Či ten, či onen smer,
vzor či farba. Dôležité je,

aby sa deti cítili dobre vo svojej
druhej koži a aby si prázdninový

čas náležite užili! 
Viac foto na www.modarevue.com.
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  43. mezinárodní veletrhy módy a obuvi

16–18/02/2014
  BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

Kontakty
a důležité
infornace na:

www.styl.eu
www.kabo.cz



Veľtrh GDS v Düsseldorfe nám poskytol pohľad
na viaceré témy. Jednou z nich boli abstraktné etno
inšpirácie. V nich výber materiálov a farieb ovplyvňu-
je chuť na dobrodružstvo, život moderných nomá-
dov aj safari. Štýl tejto skupiny je funkčný

a praktický – asi taký, aký by sme upred-
nostnili pri ceste okolo sveta. S ním ruka
v ruke ide voľnosť, pohodlie,

z ozdobných prvkov strapce, ple-
tence, zvieracie potlače, posky-

tujúce topánkam aj kabelkám

v teplých hnedých a olivových tónoch potrebnú indi-
vidualitu.

Ak niekto predpokladá, že v ďalšej skupine 
pod názvom Black & White sa objavia čisté línie
a kontrasty, mýli sa. V tejto skupine ide vlastne

o sošné a architektonické formy, ktoré
postavia lodičky, balerínky a sandáliky

na módnu scénu. V čom sa to prejaví?
Napríklad vo využití grafických prvkov, fa-

rebných blokov alebo prúž-
kov... Tie nájdeme aj
na podrážkach

a podpätkoch. Dvojica Black & White sa v tomto prí-
pade postará o modernosť a o formu minimalizmu,
inšpirovanú interiérovým dizajnom.

Rovné šnurovačky, poltopánky
a snejkre prichádzajú na vyso-

kej nohe! Podrážky sa na
nich v lete 2014 zdvihnú

poriadne vysoko, pričom
päta aj prsty budú

v rovine. Ich ob-

meny spočívajú v materiáloch, ako sú športové
kaučukové, korkové či látkou alebo kožou po-
tiahnuté podrážky. 

Glove sandals – názov ďalšej skupi-
ny naznačuje, že ide o sandáliky
jemné ako rukavičky (angl. glove –

rukavice, pozn. red.) Prejaví sa to na
ich spracovaní, pri ktorom jemnou
kožou obopínajú nohu ako druhá
koža. Voľné prsty a päta sa kom-

binujú s vysokým pod-
pätkom.

TRENDY

Obuv a kabelky na jar a leto 2014

SPRAC. DARINA VITTEKOVÁ, ZDROJ GDS, FOTO CONSTANZE TILLMANN/MESSE DÜSSELDORF

Ťažko môžeme už dnes povedať, čo bude najhorúcejším módnym hitom budúceho leta.
Ponuka v jednotlivých sortimentoch je taká bohatá, že odpoveď na túto otázku nám dá až
ulica. Toto sa týka samozrejme aj obuvi a kabeliek na leto 2014, ktoré výrobcovia
a veľkoobchodníci prezentovali na veľtrhoch. 
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Letné čižmičky
s výškou sáry do pol
lýtka majú svoju skupi-
nu spotrebiteľov
a v lete 2014 budú pre
nich nepostrádateľné.
Módny vzhľad získajú
drobnými detailmi ako
laserové výrezy, nity,
perforácie
a dekoratívne zipsy.
Príjemnú optiku získajú
veľmi jemnou rupova-
nou prírodnou kožou
alebo nubukom
a metalickým efektom. 

Ploché balerínky alebo
otvorené poltopánky majú
v lete rezervovaný priestor v dámskych skrinkách
na topánky. Budú veľmi feminínne, teraz aktuálne
so špicatou špičkou. Ponechajú si jednoduchú redu-
kovanú formu bez ozdobných detailov. Ich vzhľad
osviežia kombinácie s lakovanými blokmi.

TRENDY
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Športový hybrid. Inšpirácie tejto 
skupiny spájajú športový retro štýl
s multifunkčnosťou, či už ide o tenis, 
plachtenie alebo joging. Leto 2014 má
však podmienku – materiálový a farebný
mix. Ten musí byť! Navyše flexibilné,
technicky prepracované podrážky
a funkčná vnútorná výbava robí zo športových 
hybridov všestrannú dynamickú obuv, s výhľadom
na umiestnenie v prvej módnej lige.

Transparentné poltopánky. Vždy si
udržať prehľad! Asi takto môže
znieť motto dizajnérov, ktorí 
transparentnosťou zahrnuli svoje
kolekcie. Cez grafické, kvetinové
a fantazijné laserové perforácie
sa mihá holá koža, decentnejšie
pôsobia mikroperforácie, ktoré aj
pánskej obuvi poskytnú ľahkú

vzdušnosť.

Praktické sandále sa postupne
prepracovali z globálnej cestov-
nej obuvi novej doby na medzi-
národnú úroveň. Že pohodlné
neznamená aj nemódne, po-

tvrdili výrobcovia obuvi práve

takýmito sandálmi na
plochej podrážke. Širo-
ké remence
a nastaviteľné zapína-
nie, podrážky z korku,
jasné farby, predovšet-
kým biela a strieborná

robia z praktických sandálov hviezdu leta 2014.
Ultraľahké nepodšité mokasíny prekročia leto

2014 na tenkej koženej podrážke. Pánske aj dám-

ske budú v svetlých pastelových far-
bách a s jemným velúrom. Drobné
detaily ako kontrastné švy
a stuhy budú pôsobiť au-
tenticky. Nosiť sa budú
na boso a spolu so
skrátenými priliehavý-
mi nohavicami vykres-
lia ženám krásnu po-
stavu.

Trendy obuvi
sa prelínajú
s trendami kabe-
liek a mnohé

z toho, čo platí pre obuv platí
aj pre kabelky. Všeobecne sa

dá povedať, že módu kabeliek na jar a leto 2014 za-
chvátila vlna nového purizmu. Charakterizujú ho mi-
nimalistické línie a extrémne grafické používanie fa-

rieb. Jednofarebné, alebo len s jednou doplnkovou
a skromne aplikovanou farbou, ešte zvyšujú do-
jem decentnosti. Forma sa prevažne obmedzuje
na tvar obdĺžnika na výšku alebo šírku, objem-

nosť sa objavuje len pri vakových typoch
a častejšie sa stretávame s krátkymi 

ramienkami. No a nakoniec to, čo sa
pomaly prejavovalo v minulých 
sezónach je už celkom očividné – 
kabelky znovu našli farebný 
súlad s topánkami, prípadne
s oblečením.
Viac foto na www.modarevu.com.

TRENDY

16 MÓDA REVUE november 2013

Llo
yd

KA
PP

A

Pr
im

ab
as

e Ted Baker

KM
B

Se
nd

raKA
PP

A

KE
NZ

O

LIU
 JO



ONLY PROFESSIONALS

www.momad.metropolis.ifema.es

14-16 Feb. 2014



Srpnových veletrhů módy se v Brně zúčastnilo 300 vystavujících firem z 15
zemí s kolekcemi více než 600 oděvních, obuvnických a kožedělných značek. Vý-
stavní plocha se meziročně zvýšila na téměř 9 000 m2, a to i zásluhou nové na-
bídky. Premiéru měla sekce mladé a nezávislé módy Fresh Fashion a po několi-
ka letech se na veletrh vrátila sekce textilních materiálů, takže výrobci oděvů
a prádla mohli jednat přímo se svými dodavateli. 

Návštěvníci veletrhu si užili také na přehlídkách, kde nechyběla tvorba legend
světové módy Oscara de la Renty, Emilia Pucciho a Elieho Saaba. V exkluzivní

přehlídce, připravené pražským butikem Obsession speciálně
pro tuto příležitost, bylo k vidění několik desítek jejich modelů
především společenských šatů vybraných z aktuálních kolekcí
nedávno předvedených na prestižních světových molech. Další
unikátní podívanou byla přehlídka kolekce mladé indonéské
návrhářky Dian Pelangi inspirované muslimskou tradicí, za-
tímco studentský pohled na módu přinesla přehlídka mode-
lů studentů VOŠON Praha „Ikony času“. Pravidelné ve-
letržní přehlídky několikrát denně představily kolekce vy-
stavovatelů dámské a pánské módy, prádla a plavek. 

S velkým zájmem i velmi příznivým ohlasem se setkal
seminář britské agentury WGSN věnovaný trendům pro ja-
ro/léto 2014. Společnost World Global Style Network Lon-
don je renomovanou prognostickou agenturou v oblasti vý-
voje módy a její přední odbornice Sue Evans názorně
a podrobně prezentovala tři klíčové trendy pro příští rok, kte-
ré se inspirují v digitálním světě, pestrobarevné jihoamerické
přírodě a tradiční rukodělné výrobě. Jak jsme si v posledních
letech už zvykli, výsledkem těchto různorodých až protichůd-
ných vlivů opět bude zcela originální mix – tentokrát nás če-
ká kombinace rozpustilé hravosti i minimalistické čistoty, di-
vokého temperamentu i geometrické strohosti, luxusních ma-
teriálů i záměrně nedokonalých rukodělných detailů. Digitální
svět se připomene pixelovanými vzory a montážemi
z fototisků. Sportovní a luxusní vzhled tohoto trendu působí
hravě a mladistvě, ale přesto decentně díky tradičním střiho-
vým liniím. Můžeme se těšit také na syté letní barvy

v potiscích oslavujících organický půvab divočiny; nejlépe vyniknou na rozevlá-
tých topech lichoběžníkového střihu a romantických dlouhých sukních. Třetí klí-
čový trend vychází z retro inspirace a návratu ke kořenům. Přírodní materiály jsou
zpracovány tak, aby vytvářely dojem řemeslné až ruční výroby, s prvky nedoko-
nalosti a rustikálního primitivismu. 

Příští veletrhy STYL a KABO budou v termínu 16. až 18. února 2014, první
den souběžně s veletrhem oční optiky OPTA. Dosavadní zájem o účast potvrzuje,

že se obor stabilizoval. Již nyní je přihlášeno
160 firem, mezi kterými nechybějí tradiční
a významní vystavovatelé jako Favab, Jihočes-
ká textilní, Pletex, Sanu Babu, Šulc, Tonak
a další. Mezi debutanty na veletrhu STYL bu-
dou patřit například polští výrobci oděvů či tři
řecké firmy s nabídkou dámské konfekce
a módních doplňků. Na veletrhu KABO je po
první uzávěrce přihlášek evidována téměř
čtyřicetiprocentní zahraniční účast a mezi
přihlášenými jsou stálice jako Caprice,
Gabor, Wortmann, Högl, Legero, Lan-
son a další. Cesta do Brna se
v únoru 2014 určitě vyplatí!

REPORTÁŽ
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Jak bylo a bude na STYL a KABO
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MK, FOTO: VELETRHY BRNO, A.S.

S módou pro příští jaro a léto se v srpnu v Brně seznámilo pět tisíc 
obchodníků a nákupčích. Za novinkami, které se na pultech obchodů objeví 
příští podzim a zimu, se obchodníci na brněnské výstaviště vypraví 
od 16. do 18. února 2014.



Celkovo po dobu troch dní veľtrh navštívilo 17 423 zá-
kazníkov, z toho 11% tvorili zahraniční obchodníci zo 70
krajín sveta. Zaujímavé sú aj čísla o počte predstavených
značiek. Najnovšie kolekcie oblečenia, obuvi a doplnkov na
jar a leto 2014, ale i kolekcie na okamžitú distribúciu (je-
seň/zima 2013) ponúkali vystavovatelia pod hlavičkami
vyše 1 300 domácich i zahraničných značiek. O niečo 
viac bolo vystavovateľov prezentujúcich odevy a doplnky,
ktorí tvorili 58% z celkového počtu, zvyšných 42% patrilo

obuvi a koženej galantérii. V odevnej sekcii opäť držali prím
dámske odevy, pomenej bolo pánskych, športových či det-
ských odevov. Nové bolo aj samotné členenie vystavova-
teľov v rámci pavilónov. Na výstavnej ploche 16 tis. m2 bo-
li jednotlivé expozície rozčlenené do troch základných sek-
cií METRO, COSMO a READY podľa štýlu a zamerania pro-
duktov i podľa dátumu realizácie dodávky tovaru.        

„Na prvú edíciu MOMAD Metropolis máme pozitívne
ohlasy zo strany vystavovateľov i odborných návštevní-
kov,“ povedal Francesco Malatesta, riaditeľ veľtrhu MO-
MAD a dodal: „Zároveň je však našim zámerom priniesť
do budúcnosti ešte širšiu ponuku, prilákať viac vystavova-
teľov i nákupcov. Budeme pracovať aj na rozvoji sekcie
detskej, pánskej i športovej módy. Dúfame, že tým po-
skytneme tomuto segmentu možnosť zvyšovať svoju po-
pularitu a konkurencieschopnosť, či už medzi vystavujúci-
mi firmami alebo nákupcami.“

Už samotný veľtrh SIMM bol ukážkou výborne zvlád-
nutých sprievodných akcií. Inak tomu nebolo ani počas
septembrového veľtrhu MOMAD Metropolis. Vysoká účasť

na odborných seminároch potvrdila záujem o tieto témy,
a to určite aj vďaka vysokej profesionalite, akou boli pre-
zentované. 

Zaujímavou bola súťaž určená odborným návštevní-
kom – # ilovemylook, ktorí mali zaujať vlastnou originali-
tou, resp. celkovým imidžom. Svoje fotografie návštevníci
umiestňovali na sociálne médiá, kde ich ostatní hodnotili.
Dva najlepšie outfity, jeden dámsky a jeden pánsky získali
odevné výrobky a obuv. Ženská výherkyňa odevy od firmy
STRENA a obuv značky Hispanitas, víťazný muž sa stal
vlastníkom produktov značky Selected a pánskej obuvi
Victoria. 

Je nesporné, že španielska móda začína doslova šlia-
pať na krk velikánom udávania módnych štýlov, akými sú
talianska či francúzska móda. Práve jej odlišnosť
i rozmanitosť láka stále viac pozornosť obchodníkov
i odborných médií. My sme po našej návšteve MOMAD 
Metropolis skonštatovali jediné – škoda, že nie sme
v pozícii obchodníkov a nemáme zopár vlastných butikov,
do ktorých by sme kúsok španielskej originality doviezli. 
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Spojenie medzinárodného veľtrhu módy SIMM s veľtrhom kože, obuvi a doplnkov Moda Calzado + Iberpiel prinieslo organizátorom očaká-
vaný úspech. Prvá spoločná edícia týchto výstav pod názvom MOMAD Metropolis tak ponúkla obchodníkom možnosť vychutnať si komplex-
nú ponuku odevov, obuvi a doplnkov na jednom mieste v rovnakom čase a obhájila tak pozíciu najdôležitejšej módnej udalosti nielen na
Pyrenejskom polostrove. 

Takto si to predstavuje 815 vystavovateľov z 36 kra-
jín na düsseldorfskom veľtrhu GDS. Za najdôležitejšie
materiály označili vystavovatelia hladenú kožu (46%), po
nej nasledovali metalické materiály a materiály zamera-
né na efekt (44%). Tieto uviedli väčšinou zahraniční vys-
tavovatelia, no naproti nim stojí konkurencia domácich,
ktorí na druhé miesto dali velúr a nubuk. Čo sa typov tý-
ka, predpovede sa líšia v závislosti od krajín. Severnejšie
krajiny predpokladajú, že na prvom mieste rebríčka
v predávanosti sa usadia iné typy, ako si myslia južné
krajiny.

Nielen tieto informácie ponúkal spolu s veľtrhom
GLOBAL SHOES (314 vystavovateľov z 15 krajín) me-
dzinárodný veľtrh obuvi GDS. Celkovo 21 000 návštev-
níkov, z toho polovica zo zahraničia navštívila za 3, resp.
4 dni (Global Shoes začal o deň skôr) oba veľtrhy, ktoré
sa oficiálne začali slávnostnou a pôsobivou gala šou. 

Prekvapenie priniesla otváracia tlačová konferencia.
Akreditovalo sa na ňu až 70 novinárov, ktorých priláka-
la téma nového konceptu veľtrhu. „Nepamätám sa na
žiadnu doterajšiu tlačovú konferenciu, ktorá by mala toľ-
ko účastníkov, ako táto. Aj rezonacie vystavovateľov,

ktorým sme nový koncept predstavili, nás posilnili
v ďalších plánoch,“ povedala riaditeľka veľtrhov GDS
a GLOBAL SHOES Kirstin Deutemoserová. 

Veľtrh bol doposiaľ chápaný ako medzinárodné po-
dujatie, ktoré poskytovalo informácie o trendoch
a možnosť orientácie vo svete značiek. „Ako popredný
veľtrh chceme obchodu poskytnúť dobrú orientáciu pri
štarte do novej sezóny. Vystavovatelia nemajú veľtrh
chápať ako veľtrh noviniek, ale aj ako miesto na využitie
ponúkanej PR scény na propagáciu svojej značky,“

vysvetlil predseda Werner Matthias Dornscheidt, predse-
da predstaventva Messe Düsseldorf GmbH.
S inovatívnym usporiadateľským konceptom sa posúva
od polovice budúceho roka aj terním konania, na 30. jú-
la až 1. augusta 2014.

Záujem vyvolalo predstavenie knihy o svetovom trhu
s obuvou, „World Footwear Jahrbuch 2013“, ktorú zo-
stavila portugalská obuvnícka asociácia APICCAPS spo-
lu s GDS. Okrem štatistiky ponúka aj zaujímavé informá-
cie o americkom trhu alebo vplyvu Číny na globálny
obuvnícky trh.

Aké bolo pre nemecký maloobchod s obuvou toto le-
to? Nemeckí obchodníci majú z tohtoročného letného
predaja negatívne skúsenosti. Až 56% opýtaných uvied-
lo, že tohtoročný letný predaj bol v porovnaní s minulým
horší. Naproti tomu zahraniční obchodníci vnímajú tohto-
ročné leto pozitívne. Až dve tretiny opýtaných hodnotí je-
ho predaj za rovnaký alebo o niečo lepší ako leto 2012. 

Ďalšie vydanie GDS sa uskutoční od 12. do 14. mar-
ca 2014 a GLOBAL SHOES od 11. do 14 marca 2014.

Viac foto na www.modarevue.com.

Zaujímavé poznatky z branže
GDS, Global Shoes, Düsseldorf, 11. – 13. 9. 2013

DARINA VITTEKOVÁ, ZDROJ: TS GDS, FOTO GDS/CONSTANZE TILLMANN

Aké farby a materiály budú „letieť „ v budúročnom lete? Na ich poradí sa zhodli výrobcovia nielen klasických ko-
lekcií, ale aj moderných, zameraných na mladšie ročníky, a rozdiely dokonca neuvádzali ani domáci versus zahra-
niční výrobcovia. Zhodli sa na tónoch béžovej/hnedej, ďalej na čiernej, striebornej/zlatej, neutráloch, bielej a kom-
bináciách čierna/biela, indigová/denimová. 

Spojenie prinieslo úspechy 
MOMAD Metropolis, 6.-8. 9. 2013, Madrid



Podľa oficiálnych údajov sa veľtrhu zúčastnilo 160 domácich a zahraničných vystavo-
vateľov zo 16-tich krajín sveta a navštívilo ho viac ako 5 600 obchodníkov
a reprezentantov výrobných firiem. Oproti roku 2011 zaznamenal tento veľtrh nárast
v návštevnosti o 46% spolu s 50 %-tným nárastom vystavujúcich firiem.

„Výstavné priestory veľtrhu boli síce na prvý pohľad skromnejšie ako v nemeckom
Frankfurte (porovnanie s veľtrhom Techtextil–Frankfurt, pozn. redakcie), ale záujem náv-
števníkov pochádzajúcich predovšetkým z Indie a ďalších ázijských krajín bol taký, že
sme sa po celú dobu veľtrhu nezastavili,“ hovorí Jiří Česal, výkonný riaditeľ ATOK-u
a dodáva: „Z vyjadrenia tých, ktorí náš stánok navštívili, bola vcelku zrejmá chuť či ambí-
cie dostať sa na český trh. Pre české firmy by mohla byť zaujímavá ponuka bavlnených
priadzí a ďalších polotovarov. Kontaktné údaje na firmy, ktoré náš stánok navštívili, zaš-
leme na požiadanie členským firmám na ich využitie. Prekvapujúci bol aj záujem vysoko-
školských študentov, študujúcich textilné technologické odbory, o pracovné uplatnenie
v našej krajine. Celý veľtrh možno hodnotiť vcelku pozitívne s tým, že na uplatnenie na in-
dickom trhu platí – "šťastie praje pripraveným", to znamená, že je potrebné mať pred-
stavu, čo môžem ponúknuť a vedieť, na koho sa obrátiť.“ 

Česká „expedícia“ prijala tiež pozvanie na rokovanie s predstaviteľmi Ministerstva pre
textil indického štátu Maharashtra, z ktorého vyplynulo, že existuje reálny priestor na spo-
luprácu českých firiem s indickými partnermi. Konkrétnu spoluprácu v rámci vybavovania
obchodných záležitostí po celej Indii ponúkol pán Trilok Singh Panserem. Výhodou je, že

absolvoval v Čechách letný kurz češtiny a čiastočne ovláda jazyk. „Po získaní referencií
o pánovi Panserovi u brnianskej spoločnosti GF Machinery, ktorú v Indii zastupuje, ho
môžeme s kľudným svedomím odporučiť,“ hovorí J. Česal. 

Viac foto na www.modarevue.com.
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Začiatkom októbra sa v indickom Bombaji konal veľtrh Techtextil India, ktorého organizátorom je Messe Frankfurt. Po prvýkrát sa tohto podujatia zúčastnili aj české firmy, a to
v rámci spoločného stánku, ktorý organizoval český klaster technických textílií – CLUTEX. Za členov CLUTEX-u sa v spoločnej expozícii prezentovali aj ATOK a Textilní zkušební
ústav (TZÚ). O tento český stánok mali obchodníci veľký záujem, a tak sa účasť na ázijských veľtrhoch javí do budúcna viac ako prínosná. 

V Paříži se konal v polovině září veletrh PREMIÉRE VISION, s
tradiční nabídkou a dnes už i vcelku tradičním obsazením
zhruba 700 vystavovatelů, téměř výhradně výrobců
oděvního textilu v široké škále typů, vzorů a kvalit. Není
již původním požadavkem, že musí bezvýhradně působit
v zemích EU, ale vysokou laťku jednotliví výrobci splňo-
vat musí. Díky tomu se na veletrh dostanou jen ti nejlep-
ší a pomyslnou laťkou jsou kreativita, kvalita, inovace i
dodávková disciplína. Tradičně je tu nejvíc výrobců z Itá-
lie, domácích a ostatních výrobců z celé eurozóny, ale ta-
ké z Brazílie, Japonska a některých asijských destinací.
I my tu svou malou, ale zatím úspěšnou vlašťovku má-
me – akciová společnost Velveta z Varnsdorfu tu nabízí
své manšestry, prací kordy a další tkaniny už řadu let. 

Veletrh je velmi inspirativní pro další oděvní tvorbu.
Tradiční i nové doprovodné aktivity z něj dělají jedno vel-
ké textilní divadlo plné barev, struktur, vzorů a kvalit, z
nichž mnohé jsou samostatnými malými uměleckými či
technickými zázraky, i když z hlediska oboru s poněkud
jepičím životem. Je tu i soutěž o nejzajímavější textilní
objekt, už po páté byla udělena cena Premiére Vision.
Mezi novinky, i když už ne ty nejžhavější, je zařazení ple-
tařské tvorby jako jedno oddělení veletrhu. Nejedná se 
o pletařskou metráž, ta je tu běžná, ale o možnosti pros-
torového ztvárnění oděvů či oděvních součástí, protože
pletařská technologie 3D umí.  

Jaké budou tedy trendy podle Premiére Vision pro
příští podzimní a zimní sezónu?

Náměty budou plné emocí, ideí, pocitů a touhy, ma-
teriály vyniknou přiměřeným objemem v optimální
souhře s hmotností, promyšlené konstrukce textilií při-
nesou ohebné linky a křivky. Spojení mezi technologií,
uměním a řemeslem, mezi přírodou a chemií budou vy-
vážené, fantazie bezmezná a kreativita inspirující. Když
si to převedeme do normální řeči, tak tedy:

Technika a technologie ve všech oborech, textilní
nevyjímaje, zaznamenala v posledním období strmou
křivku vývoje. Zdá se, že vyrobit jakýkoliv typ textilie je
dnes v technických možnostech. Jsou tu nové vláken-
né vstupy, vracejí se do hry přírodní komponenty v ne-
vídaných jemnostech, elektronicky ovládané klasické
techniky vytvoří jakýkoliv vzor, strukturu, povrch a na-
stupuje ještě alchymie úprav, vrstvení, lepení, potisků,
divů prostřednictvím laserových paprsků. Úpravy tu
hrají jednu z hlavních rolí. Estetika s funkcí si tu podá-
vají ruku. Nelze říci, že ten který vzor, barva, kvalita či
typ budou tím nejvyhledávanějším pro novou sezónu –
móda je dnes tak mnohostranná. Záleží na oděvních
tvůrcích a jejich výběru, co si se zájmem koupíme za
rok. 

TEXWORLD – je paralelní pařížský veletrh na obdobné
téma – oděvní materiály a doplňky. Asijští výrobci 

a prodejci mají jasnou převahu, ale sem tam se najdou
i ti z Evropy. Českú republiku zastupují již tradičně ak-
ciová společnost Koh-i-Noor a výrobní družstvo Stude-
ná v sekci doplňků. Vystavovatelů z 27 zemí světa by-
lo na podzim 840. Pořádající frankfurtská veletržní
správa kultivuje prostředí výstavních hal v pařížské
čtvrti La Burget do evropských norem, ale už jen cha-
rakteristická vůně tamní kuchyně prozrazuje odlišné
kulturní zázemí. Nelze se divit, že nabídka textilií i do-
plňků je tady velmi široká, světový textil se dnes odeh-
rává především v Asii a tam jsou zvyklí nejen na velká
výrobní množství, ale i na rozsáhlé druhové kolekce.
Některé oborové specializace byly historicky Asii vlast-
ní, jiné se velmi rychle naučili. Ceny produktů jsou příz-
nivé, kvalita se rok od roku zvedá, právě tak jako
vzhled a módnost, ale nutnost odběru vyšších metráží
je někdy spíš brzdou obchodu. 

Veletržní správa v rámci doprovodného programu
vytváří krásná a smysluplná trendová fóra, vydává sou-
bornou knihu trendů, inspirací a nápadů, pořádá semi-
náře, studenti tu mají svůj workshop a tvoří své kreace
přímo před zraky diváků. Když už člověk váží cestu do
Paříže, měl by, už pro srovnání, navštívit veletrhy oba,
vždyť nejsou tak daleko od sebe, jen několik stanic ry-
chlovlaku RER. To srovnání je poznáním, jak to dnes ve
světě textilu vlastně chodí.

PAŘÍŽSKÁ PODZIMNÍ ZASTAVENÍ
Premiére Vision Paříž, 17.-19. 9. 2013, Texworld Paříž, 16.-19. 9. 2013

JČ
Pro tentokrát jsou pařížská zastavení ryze odborná, patří módě, ale ne tak, jak jí běžně vnímáme. Jedná se o první její fázi, která je však mimořádně inspirující a zásadní –
jedná se o nabídku oděvních materiálů pro sezónu podzim a zima 2014/15. Otázku, proč ten velký předstih, si nemusíme klást, výrobní fáze a obchodní termíny prostě ten
„fóršus“ mít musí – všechno má svůj čas. 

Ing. Libuše Fouňová z Clutexu a Mgr. Jiří Česal v spoločnej expozícii CLUTEX. 



ISPO MNICHOV ve spolupráci se zkušenými experty sleduje bedlivě každý vývoj, kte-
rý nadále určuje směr pro kolekce podzim-zima 2015/2016. Designéři a produktoví ma-
nažeři se tak s předstihem seznámí s budoucími trendy na trhu. Důležitost společenské
zodpovědnosti, individualita, kombinace zdraví a výkonu jsou hlavními tématy pro sezónu
2015/2016. Zájemci se mohou zaregistrovat na www.ispo.com.

ISPO MNICHOV není pouze místem inovací. ISPO MNICHOV vypátrá každičký trend
udávající směr sportovní branži a je tak společně s ISPO Textrends fórem jednou
z nejdůležitějších sportovních platforem umožňující široký pohled na další vývoj v tomto
oboru.

ISPO MNICHOV i v oboru textilií zanalyzovalo různé vlivy, které již nyní budou pro spor-
tovní kolekci podzim-zima 2015/16 určující. Stává se tak i jakýmsi vodítkem pro podni-
katele, kteří by měli zájem se Textrends fóra v rámci ISPO MNICHOV zúčastnit. 

Ispo Mnichov rozšířilo své portfolio inovací a textilií o nové fórum – ISPO Textrends
v roce 2013 a v tomto velmi úspěšném kroku, kdy prezentovalo nejlepší produkty určené
pro výrobu sportovního oblečení, bude i nadále pokračovat.

Neváhejte a navštivte veletrh ISPO Mnichov ve dnech 26.-29. 1. 2014!
Veškerý návštěvnický servis (prodej cenově zvýhodněných vstupenek za EUR + zajištění ubytování) na

veletrhu ISPO: www.expocs.cz.
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ISPO Mnichov je opět vyprodaný
• Světového veletrhu sportovních potřeb a sportovního oblečení ISPO 2014 se

účastní přes 2 000 vystavovatelů z 50 zemí na výstavní ploše 180 000 m2.                 

• Veletrh ISPO – to jsou především textilní trendy a novinky pro období 
podzim-zima 2015/16.                  

• ISPO MNICHOV udává směr designérům a produktovým manažerům.      

• ISPO Textrends fórum 2014 je místem textilních inovací.

Connecting Global Competence

  ISPO MUNICH,  
 JANUARY 26–29, 2014 
ISPO.COM

 EXPO-Consult + Service, spol. s r. o. / tel. +420 5 4517 6158 / info@expocs.cz
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SILVIA CHMELÁROVÁ

Po okupácii Francúzska Nemeckom sa Paríž stal pre amerických módnych redaktorov, nákupcov a dizajnérov, ktorí sa dovtedy inšpirovali
a doslova uctievali iba francúzsku couture, nedosiahnuteľný. Práve tento fakt využila módna publicistka a PR špecialistka Eleanor Lambertová
a usporiadala akciu nazvanú Press Week. Cieľom bolo, aby novinári a módni redaktori začali hľadať inšpirácie pre svoje editoriály
v príbehoch amerických dizajnérov, ktorí postupne začali vytvárať kolekcie s vlastným rukopisom. A podarilo sa... 

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid bol do roku 2008 známy ako Pasarela Cibeles, neskôr, do roku 2012, ako Cibeles Madrid Fashion
Week. Je hlavnou platformou na podporu módy v Španielsku, koná sa dva krát do roka, zvyčajne po Fashion Weeku v New Yorku a tesne
pred Fashion Weekom Miláno. Jeho tohtoročná septembrová edícia (13.–17. 9. 2013) bola v poradí už päťdesiata ôsma a miestom
stretnutia kreatívnej španielskej módy sa opäť stalo výstavisko Feria de Madrid.

Prezentácia dizajnérov vo svete dostala svoju ucelenú tvár a okrem rôznych módnych podujatí stále
väčší význam získavajú fashion weeky – týždne módy, ktoré sa stávajú už tradičnými nositeľmi dizajnu
v jednotlivých metropolách. Dizajnéri tu nachádzajú kontakty na spoluprácu v ďalšom profesionálnom
živote, či už formou kooperácie s uznávanými návrhármi, čo platí predovšetkým pre mladé talenty,
alebo priamym prienikom na trh s tým správnym partnerom, pre ktorého sú jeho výtvory prijateľné aj po
komerčnej báze – teda nákupcom. Pretože aj o tom je módny dizajn. Vytvoriť kolekcie na kolene, ktoré
zhltnú celé finančné možnosti návrhára a nemať možnosť potom modely ponúknuť publiku, teda
spotrebiteľovi alebo nákupcovi – to je stratený čas. 

ZDROJ A FOTO: GETTY IMAGES, SPRAC. DARINA VITTEKOVÁ

Všetci pre všetkých

NEW YORK – rodisko fashion weekov

Motto podujatia znelo Všetci pre všetkých a všetkých 44 návrhárov tu
prezentovalo svoje vízie na sezónu jar a leto 2014. K nim pribudlo 20 mla-
dých talentov, ktorí v showroomoch SAMSUNG EGO v rámci
Cibelesspacio predávali modely priamo verejnosti. 

Štruktúra a formát prehliadok bol daný podľa rovnakého scenára
ako v uplynulých rokoch. Podľa neho mólo patrilo počas prvých
troch dní od piatku 13.9. etablovaným návrhárom, členom špa-
nielskej módnej asociácie Fashion Designers Association
(ACME). V pondelok bol vyčlenený dizajnérom – nečlenom aso-
ciácie, dvojmólovým prehliadkam (double catwalk show) 
a hosťujúcej krajine Peru, ktorej výber je zrejmý z faktu, že
Španielsko sa nepovažuje iba za vstupnú bránu do krajín
Latinskej Ameriky, ale aj naopak, za vstupnú bránu latin-
skoamerického dizajnu do Európy. Posledný deň, utorok,

bol vyhradený double prehliadkam a mladým dizajnérom podporo-
vaným firmou Samsung na prezentácii SAMSUNG EGO. 

Ako pilotný projekt oznamujúci prichádzajúci týždeň módy,
ktorý sa po prvý raz konal vo februári tohto roka, bol off-site pro-

gram, obsahujúci tri módne prehliadky konajúce sa v jeden
deň na troch rôznych miestach Madridu. Záznamy 
z prehliadok a živých relácií, ako aj rozhovory s hlavnými
účastníkmi mohli fanúšikovia módy sledovať na 
televíznej stanici MBFW, cez PC aj mobilné zariadenia
– len na posledných dvoch sa prihlásilo skoro 
117 000 ľudí. 

Viac foto na www.modarevue.com.

Je rok 1943 a v New Yorku sa začala písať história fas-
hion weekov. Zaujímavé je, že tieto podujatia sa konali
s vylúčením nákupcov aj verejnosti. Základnú líniu tu držala
novinárska elita, a tá je hlavným hosťom newyorských fas-
hion weekov dodnes. 

OD BIELYCH STANOV 
PO „COOLOVÉ“ BARY

Súčasná podoba fashion weekov sa začala kreovať
v 90-tich rokoch a miestom stretávania dizajnérov sa stáva
Bryant Park na Manhattane, kde dvakrát do roka predsta-
vujú návrhári kolekcie v typických veľkoplošných bielych
stanoch. Ale v Amerike sa všetko mení rýchlosťou jej vlas-
tnou. Ako vyzerá Fashion Week v New Yorku dnes, nám pre-
zradila Eva Jurinová z Nadácie +421foundation New York, ktorá
zastrešuje prezentáciu slovenského dizajnu v Amerike
a úzko spolupracuje aj s agentúrami, ktoré organizujú pre-
zentácie dizajnérov na Fashion Weekoch v NY.

„Prelomovým bol september 2010, kedy jednotlivé
veľké luxusné dizajnérske značky začali bojkotovať prezen-
táciu v spoločných stanoch a podľa môjho názoru aj z eko-
nomických dôvodov začali presúvať prezentácie svojich
kolekcií do vlastných showroomov či loftov rôznych galérii

a iných zaujímavých priestorov na Manhattane, ako napr.
Chelsea Piers. Využívanie Bryant Parku, ktorý je v podstate
v strede Manhattanu a je nádherným a centrálnym parkom
tejto štvrte, začalo byť tŕňom v oku aj primátorovi mesta
New York Michaelovi Bloombergovi. Organizátorom vytýkal,
že počas príprav i samotného priebehu Fashion Weekov, čo
sú spolu bezmála dva mesiace ročne, znemožňujú využívať
tento priestor na účel, ktorý je mu určený. Organizátori zača-
li hľadať ďalšiu vhodnú plochu a stala sa ňou oblasť Lincoln
Center medzi Západnou 62.–65. ulicou aj Amsterdam
a Columbus Avenue, ktorá je však v dnešnej dobe priesto-
rom na prezentáciu len niektorých dizajnérov,“ dodáva Eva
Jurinová. 

MR: Súčasťou fashion weekov bývajú aj sprievodné podujatia, samo-
zrejmosťou bývajú predajné showroomy alebo aj súťaže START UP,
venované mladým dizajnérom. Platí to aj pre NY?

EJ: „Vôbec nie, súťaže dizajnérov sa nekonajú. Ako som
spomínala, veľké dizajnérske značky majú svoje vlastné
showroomy, prípadne sa dizajnéri celoročne sústreďujú na
Seventh Avenue, zahraniční dizajnéri využívajú zvyčajne
priestory coolových klubov. Počas Fashion Weeku sa novi-
nári aj nákupcovia orientujú podľa kalendáru prehliadok.
Agentúry, ktoré usporadúvajú tieto akcie pre jednotlivých

dizajnérov pozývajú vhodných nákupcov a samozrejme aj
hlavných hráčov Fashion Weekov – módnych novinárov
a bloggerov, ktorým mimochodom patria prvé rady v hľa-
disku. Nuž a samotný biznis, teda nákup vybraných kolekcií
sa koná spravidla jeden až dva týždne po skončení Fashion
Weeku, kedy sa organizuje tzv. Market week. Nákupcovia tu
už v samotných showroomoch, prípadne v iných priesto-
roch, kontrahujú konkrétne kolekcie.“ 

MR: Nadácia +421foundation je organizátorom podujatia Slovak
Fashion Night, ktoré sa jedenkrát do roka koná v New Yorku. Slovenskí
dizajnéri už mali možnosť sa po deväť rokov zúčastňovať tohto poduja-
tia. Unikátne spojenie Slovak Fashion Night s Mercedes Benz Fashion
Week New York v septembri 2014 bude znamenať obrovskú príležitosť
pre slovenských návrhárov. Ktorí to budú? 

EJ: „Nakoľko naša nadácia už po štyri roky podporuje
víťazov súťaže mladých návrhárov – Nové tváre módnej
scény, ktorú organizuje popri Bratislavských módnych
dňoch agentúra Promotion, aj po tentokrát sa bude robiť
výber spomedzi jej finalistov. Radi by sme poskytli priestor
nielen jednému dizajnérovi, závisí to však od podmienok,
ktoré získame od MBFW NY. Do budúcna nevylučujeme
samozrejme spoluprácu s inými agentúrami, ktoré podob-
ným spôsobom dávajú priestor domácim dizajnérom.“

Eva Jurinová
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SICH, FOTO: MBFWP A IVAN CLEMENTE

Pražský módny maratón

My sme v Prahe strávili víkend, absolvovali sme zo desať módnych prehliadok, snažili
sme sa utriediť si jednotlivé štýly prezentované na autorských prehliadkach a vybrať ten
najlepší z nášho pohľadu. Úloha asi nemožná, spomenúť však môžeme skvelý výkon dizaj-
nérov Mirky Talavaškovej, Evy Vontrovej a jej značky ETHER, Petru Ptáčkovú, Martina
Havla, Ivanu Kaňovskú či Zuzanu Královú. Navštívili sme predajné showroomy na
Salvátorskej ulici a priznávame, že nejaký ten kúsok dizajnu neobišiel ani naše peňažen-
ky. Nenechali sme si ujsť nami vopred vytipovaný workshop – Tradice a její inovatívní
využití v současnosti, ktorý presne vymedzil potrebu prepojenia klasických remesiel
a súčasného dizajnu, a to nielen odevného. 

Večerná sobotňajšia gala prehliadka patrila uznávanému českému dizajnérovi Jakubovi
Polankovi, ktorý svojou kolekciou Belleville jednoznačne potvrdil svoje miesto na výslní
českej dizajnérskej scény. Prepojenie kontrastov a rôznych kultúr skonkretizoval v jedno-

tlivých modeloch, či už to boli arabské tra-
dície a europunk, klasika a hip-hop alebo
modelky a bezdomovci. Obrovský potlesk
však v sále zaznel pred jeho samotnou
autorskou prehliadkou, keď moderátor
večera a riaditeľka StarCommunication
a organizátorka MBFWP Janina Šlenínová
uviedla čestného hosťa gala večera –
Jimmyho Choo. Tento dizajnér obuvi
a kabeliek nepochybne patrí popri Manolovi Blahnikovi a Christianovi
Louboutinovi do „svätej trojice obuvníckeho dizajnu“ a do Prahy zavítal
práve na pozvanie organizátorky projektu MBFWP. 

Počas 18. až 22. septembra 2013 si mohli všetci tí, ktorí móde rozumejú alebo aj tí, ktorí sa chcú móde priučiť
vybrať svojho favorita na viac ako 40 dizajnérskych prehliadkach českých dizajnérov. Stačilo byť len súčasťou
Mercedes Benz Fashion Week Praha (MBFWP) a vydržať rýchle tempo celého podujatia. Módne prehliadky sa
konali v obrovskom stane s kapacitou 600 miest priamo na Pařížskej ulici, kto chcel mohol navštíviť aj zaujímavé
workshopy, prezentačné a predajné showroomy na neďalekej Salvátorskej ulici. Priamo tu si mali možnosť kúpiť
dizajnérsky kúsok, ktorý ho oslovil na prehliadkach. 

SICH, FOTO: THOMAS LERCH, TONBOGIRL, KAC

Slovenskému dizajnu sa vo Viedni darilo

„MuseumsQuartier je perfektným miestom na organizovanie takejto akcie. V roku
2005 sme začali s malými módnymi prehliadkami, postupne sa pridávalo stále viac a viac
dizajnérov. O štyri roky neskôr podujatie nadobudlo podobu reálnych týždňov módy,“
hovorí Mária Oberfrank, organizátorka MQ VFW. Už od prvého ročníka si organizátori pres-
ne stanovili základné smerovanie podujatia a spojili módnu show s pop-up obchodmi a pre-
zentačnými showroomami. „Na fashion week pozývame samozrejme média a nákupcov,
verejnosť má možnosť si lístky na jednotlivé prehliadky či návštevu pop-up obchodov
vopred zakúpiť prostredníctvom webovej stránky. Počas fashion weeku prebiehajú aj kon-

trakty v rámci prezentačných show-
roomov, kam pozývame nákupcov
a tí priamo kontrahujú kolekcie dizaj-
nérov na ďalšiu sezónu,“ dodáva
Mária Oberfrank. A čo musí dizajnér
spraviť, aby mohol svoje kolekcie pre-
zentovať na MQ VFW? „V období
marca a apríla prijímame prihlášky
dizajnérov, z ktorých potom do
konca júna robíme výber. Dizajnéri
tak majú čas do septembra zhotoviť
svoje kolekcie určené či už na módnu
show, ale samozrejme aj na predaj
do pop-up obchodov, kde ich ponú-
kajú verejnosti. Mali by byť pripravení
kontrahovať aj kolekcie na ďalšiu
sezónu priamo nákupcom. Práve
skĺbenie všetkých týchto troch foriem
prezentácie môže byť tým správnym
a reálnym prínosom pre dizajnéra,“
upresňuje M. Oberfrank. Samozrejme,

účasť na takomto podujatí stojí niečo aj návrhára. Ceny sa
líšia rok od roku a sú priamo úmerné nákladom, ktoré
súvisia s prípravou akcie. Dizajnérom organizátor ponúka
tzv. kombinované balíčky, kedy za zvýhodnené ceny

môžu využiť prezentáciu
na prehliadke, ktorej
súčasťou je poskytnutie
manekýnok, ich vizáže
i profesionálneho líčenia,
pop-up store i kontrak-
tačný showroom. „Moju
účasť na viedenskom
fashion weeku vnímam
jednoznačne ako prínos-
nú. Prezentačné i pre-
dajné akcie určite vrátia
dizajnérovi finančné náklady, zároveň tu možno stretnúť
obchodníkov, ktorí vyhľadávajú nových dizajnérov
a v budúcnosti tak môžu nadviazať zaujímavú spoluprácu.
Nepochybne, prínosom sú aj profesionálne fotky a video
z prehliadky, ktoré určite tým správnym smerom zviditeľ-
ní portfólio každého z nás,“ hovorí o svojej skúsenosti
s účasťou Eleonóra Gašková. „Po mojej prehliadke som
mal pocit, že mi zákazníci rozoberú stánok. Úprimne, až
taký ohlas som nečakal. Veľmi sa teším aj konkrétnej spo-
lupráci s viedenským dizajnérskym butikom, kde sa už
čoskoro objavia modely našej značky Buffet,“ uviedol
Michal Darila. 

Viac foto na www.modarevue.com.

Viac ako 60 dizajnérov sa stretlo na, v poradí už piatom ročníku, MQ Vienna Fashion Week, ktorý sa pravidelne koná v priestoroch múzea MuseumsQuartier
(MQ) neďaleko známej nákupnej ulice Kärtner Strasse. Skvelé prehliadky, skvelý dizajn, skvelá nálada. Takéto pocity sa nás zmocnili pri návšteve tohto podujatia
a zdieľali sme ich spolu so slovenskými dizajnérmi, ktorí mali na viedenskom týždni módy premiéru. Účasť Izabely Komjati, Eleonóry Gaškovej a značky Buffet
zabezpečoval Slovak Fashion Council a finančne i marketingovo ich podporil aj Slovenský inštitút vo Viedni. Nás zaujala aj prezentácia slovenského návrhára
Richarda Rozboru, ktorý práve minulý rok otvoril svoj prvý dizajnérsky butik v centre Viedne. 
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Zľava Eleonóra Gašková a Izabela Komjati 
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SILVIA CHMELÁROVÁ, FOTO: KAC, FASHION LIVE! BY MDLS.CZ, MARTIN HABURAJ

Bratislava má FASHION LIVE!

Posledný októbrový víkend si tak Bratislava naplno užila pravú atmosféru fas-
hion weeku. Nové podujatie – Fashion LIVE! ukázalo aj napriek nultému ročníku
svoju silu nielen v profesionálnej realizácii celej akcie, ale otvorilo Bratislave
brány do ďalších ročníkov pravých fashion weekov, ktorých zmyslom je nielen
vidieť kolekcie slovenskej módnej dizajnérskej scény, ale mať možnosť stať sa aj
jej súčasťou. 

Art directorkou podujatia bola Olo Křížová (OLO-dressing), ktorá dlhodobo
spolupracuje so slovenskými dizajnérmi a je presvedčená o tom, že kvalitný
módny dizajn s osobitým neprekonateľným výrazom je presne to, čo ponúka slo-
venská módna scéna. „Plne podporujem Fashion LIVE!, obdivujem odhodlanie
slovenských dizajnérov, ich súdržnosť a to, ako sa za svoju prácu postavili.
Verím, že touto akciou sa môže vytvoriť základ na fungujúcu a stabilnú platfor-
mu budúcich rokov,“ hovorí Olo Křížová. To, že pre našich dizajnérov je Olo
Křížová dôležitou, zhrnul Marcel Holubec do jednej vety: „Móda je pre ňu všetko,
celý život, rovnako ako pre nás.“ 

Nové dizajnérske kolekcie na rok 2014 prezentovalo v bratislavskej Starej
tržnici dovedna 10 dizajnérov – Boris Hanečka, Lukáš Kimlička,

Marcel Holubec, Petra Poórová, Lenka Sršňová,
Jana Kuzmová, Ľubica Poncik, značka 

La Femme a IMPERIA, i Ateliér 343. Mimochodom, práve títo návrhári celé
podujatie inicializovali. Veľký ohlas mala nepochybne aj prehliadka hosťu-

júceho dizajnéra Jakuba Polanku, stálice českej dizajnérkej scény. Do
poslednej stoličky obsadené miesta v Starej tržnici i množstvo stojacich

divákov potvrdilo, že slovenský dizajn má jednoznačne veľký fun klub. 
Sprievodnou akciou boli aj predajné showroomy v štúdiu KontAKT na

Ventúrskej ulici, kde si mohli návštevníci počas oboch dní FASHION LIVE! zakú-
piť modely z prehliadkového móla alebo si vybrať z ponuky ďalších, dovedna 33
slovenských i českých dizajnérov. Mali tak jedinečnú možnosť kúpiť si originál-
ny kúsok a vďačne nachvíľu opustiť svet globálnej módy.... Svoj úspech si na
akcii užívala aj dvojica návrhárok detských odevov zn. MILE – Miriam Šichtanová
a Lenka Garajová. Ich originálne detské body a pančucháče sa míňali úctyhod-
nou rýchlosťou. „Naša značka vznikla pred necelým pol rokom, obe sme mami-
ny a chceli sme vytvoriť niečo, čo sa páči nám a čo by sme radi obliekli aj svo-
jim deťom. Máme radi retro štýl, preto kolekcia má retro nádych, či už sú to
pančucháče na traky alebo body s originálnou potlačou, ktorých nie je nikdy
dosť. Vyrábame výhradne na Slovensku, i keď to nie je vždy ľahké. Kolekcie
ponúkame prostredníctvom našich stránok alebo dizajn marketov. Ponuku na

Oficiálne zrušenie tretieho ročníka Bratislava Fashion Weekend len necelý týždeň pred jeho začiatkom prekvapilo asi nemálo módnych fanúšikov a určite
zaskočilo aj samotných dizajnérov, ktorí sa na túto módnu udalosť pripravovali počas celého roku. Agentúra Stars Communnication, organizátor akcie, uviedla
ako hlavný dôvod odstúpenie kľúčového partnera od financovania projektu. Slovenskí módni dizajnéri sa však s takýmto rozhodnutím organizátora odmietli
zmieriť. Aby celoročná práca nevyšla nazmar, spojili svoje sily. S podporou Slovak Fashion Council a OLO – Dressing dokázali, že aj slovenská módna tvorba má
profesionálne základy, dizajn porovnateľný so svetom a má čo ponúknuť odbornej aj širokej verejnosti.

FASHION LIVE! navštívila aj organizátorka MQ Vienna Fashion Week 
Mária Oberfrank  (uprostred), vpravo Dana Kleinert a Silvia Chmelárová. 
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verím, že aj vďaka takýmto podujatiam budem mať možnosť vo väčšej miere
priblížiť svoju tvorbu slovenským zákazníkom.“ 

Celú organizáciu spojenú s realizáciou predajných showromov zastrešoval
Slovak Fashion Council (SFC), ktorý počas svojej dvojročnej existencie aktívne
pomáha presadzovať tvorbu slovenských dizajnérov a značiek na zahraničných
módnych podujatiach, akými sú London Fashion Week alebo Viena Fashion
Week. Podporiť slovenský dizajn na domácej pôde považovali teda za samozrej-
mosť. „Máme veľmi dobrý pocit z toho, že sa nám podarilo doslova potlačiť slo-

venský dizajn do pozornosti širokej verejnosti, spojili sme dizajnérov
v rámci jedného priestoru, ľudia mali možnosť produkty vidieť, skúšať
a v konečnom dôsledku aj kúpiť,“ uviedla Dana Kleinert, riaditeľka SFC. 

„Niektorí dizajnéri spravili celkom slušné obraty, niekto-
rí predávali menej. Myslím, že za komerčným úspe-
chom či neúspechom dizajnérov stojí viacero fakto-

rov. Dizajnér si musí dať záležať na forme svojej
prezentácie, mal by byť osobne prítomný,

správne zvoliť cenu produktu i vhodne o pro-
dukte informovať na pripnutých štít-
koch. To všetko vplýva na predaj
jeho kolekcie. Naše dievčatá pomá-
hali pri akcii a venovali sa zákazní-
kom, ale ľudia by jednoznačne rad-
šej spoznali a dôverovali samotné-
mu dizajnérovi. Potvrdilo sa nám,
čo hovoríme už dva roky, že keď

dizajnér nepodnikne všetky
potrebné kroky pri tvorbe
kolekcie, a to od úplného
začiatku až po samotný
predaj, môže nastať pro-
blém. Biznisová strán-
ka je určite tou kľú-

čovou na to, aby dizaj-
nér prežil a aby malo pre neho
zmysel ďalej tvoriť,“ dodala Dana Kleinert. 

Ako vidieť, vzťah zákazník a dizajnér sa
u nás postupne buduje. Práve vďaka takýmto
podujatiam má však šancu, že čoskoro prerastie
do všeobecnej vzájomnej symbiózy, kedy sa obe
strany stretnú v tom správnom bode. A aj to je
poslanie fashion weekov – alebo, ak chcete,
Fashion LIVE!

Viac foto na www.modarevue.com.
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túto účasť sme dlho nezvažovali a musím povedať, že jednoznačne odozva i cel-
ková atmosféra splnila a snáď aj predčila naše očakávania,“ hovorí Lenka
Garajová. Dizajnérka Zuzana Serbak, ktorá študovala dizajn obuvi v Prahe pred-
stavila kolekciu obuvi síce s menším komerčným úspechom, avšak určite aj
v budúcnosti bude rada súčasťou takýchto podujatí. „Výroba obuvi je vskutku
náročnejšia, čo sa týka už len samotných komponentov, ktoré zväčša musím
dovážať zo zahraničia. Deväť rokov som pôsobila v Prahe, mám tam aj vlastný

showroom. Obuv si zhotovujem sama, vyrábam prototypy v rôznych
veľkostiach, ktoré potom na zákazku viem dodať v rôznych fareb-
ných kombináciách. Zákazníci často porovnávajú cenu mojich

topánok s cenou v obchodoch – nuž a moje ceny sa pohybu-
jú niekde okolo 200,- EUR. Jednoznačne však ide o kvalitné

dizajnérske modely, samozrejme s dvojročnou záru-
kou... Počas týchto dvoch dní som stihla nadviazať
obchodný kontakt s pražskou obchodníčkou, takže
topánky opäť poputujú do Čiech. Do budúcna

Zuzana Serbák

Lenka Garajová a Miriam Šichtanová, zn. MILE
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Richardov talent, pracovitosť a skúsenosti usmer-
ňovali aj také mená módneho biznisu akými sú 
Gianfranco Ferré alebo Howard Tangye, ilustrátor pre 
Dior. Stretával sa aj so Stellou McCartney, zosnulým 
Alexandrom McQueenom, spolu s ďalšími zahraničný-
mi návrhármi sa zúčastnil medzinárodného workshopu 
v ateliéri Vivienne Westwoodovej. 

Získal viacero prestížnych ocenení, po skončení 
štúdia na univerzite St. Martin´s v Londýne dostal od 

nej ponuku, aby zostal pôsobiť na univerzitnej pôde na 
poste, ktorý predtým zastával Alexander McQueen. 

Richard so svojím pracovným tímom a jemu vlas-
tným, neopakovateľným rukopisom, vyrába vo svojom 
ateliéri v Bratislave podmanivé dámske oblečenie, tzv. 
mestský štýl. Charakterizuje ho vysoká kvalita, jemná 

extravagancia a najmä nositeľnosť. Ušľachtilé látky 
– hodváb, mušelín, kašmír, vlna, úplety a exkluzívne 
značkové, ručne vyšívané čipky, podčiarkujú sebave-
domie každej nositeľky. 

S Richardom sme sa stretli v septembri na pre-
hliadkach Vienna Fashion Week vo Viedni, kde zožal 
veľký úspech už počas módnej prehliadky. Ten doslo-
va „zaklincoval“ takmer hneď vypredanou kolekciou, 
ktorú vystavil vo svojom stánku v rámci predajných 
showroomov. Mali sme tak možnosť tráviť chvíle úspe-
chu spolu s ním a zopár jeho názorov vám prinášame 
v nasledujúcom rozhovore. 

MR: Tvoja defi nícia módy a štýlu?
Tvorím módu pre ženy, lebo tu môžem viac uplatniť 

svoju fantáziu. V móde totiž všetko závisí od kreativi-
ty dizajnéra. Moje modely sú veľmi ženské, originálne 
a najmä nositeľné. Majú charakter slow fashion. Zname-
ná to, že vytváram módu s citom a úctou k tradičným 
hodnotám. Modely vytváram s láskou a rešpektom. Sú 
vhodné na dlhodobé nosenie, môžu sa nosiť aj niekoľ-
ko sezón a nikdy nevyjdu z módy, dokonca sa môžu 
aj dediť (smiech). Všetky úspešné ženy bez obmedze-
nia veku rady nosia kvalitné modely, teda aj tie moje, 
ktoré sa vyznačujú týmito vlastnosťami, podporujú ich 
osobnosť. Vytváram ich pre dámy, ktoré vedia oceniť 

vysokú kvalitu, náročnú ručnú prácu, zaujímavé strihy, 
dizajnérske detaily a chcú byť výnimočne oblečené. 
Jedinečnosť modelov nespočíva len vo farebnej kom-
binácii, ale sú zaujímavé aj tým, že sa dajú kombinovať 
s rôznymi bežnými odevmi, napríklad aj s džínsami. 

MR: Čo máš najradšej na svojej práci?
Svoju prácu (úsmev). Tvorím dámsku módu, pretože 

v porovnaní s pánskou módou mi dáva väčší priestor 
na kreativitu, fantáziu a umožňuje uplatniť moje di-
zajnérske nápady a originalitu. A čo mám naozaj naj-
radšej? Keď vidím obdiv v očiach zákazníčok a túžbu  
vlastniť niektoré z modelov.

MR: Pred rokom si spolu s bratom Robertom otvoril svoj prvý 
butik v centre Viedne. Ak by si mal porovnať Rakúsko a Sloven-
sko, ktoré zákazníčky žijú viac módou?

Áno, zvolili sme si Viedeň a rozhodli sme sa 
v tomto multikultúrnom meste otvoriť butik aj preto, že 
sem siahajú rodinné korene. Odtiaľto pochádzali moji 
predkovia. Viedeň je tiež nádherné mesto, ktoré sa 
veľmi rýchlo mení na svetovú metropolu módy, akou 
v kultúre a umení aj vždy bola. Do povedomia sveto-

Richard Rozbora 

„Vytváram ilúziu, sen, ktorý 
sa stáva súčasťou reality.“
SILVIA CHMELÁROVÁ, FOTO: PETRA BENOVSKÝ, ROBERT ROZBORA

Je mladý, ctižiadostivý, nebojí sa výziev, jeho profesijná cesta je plná zaujímavých miest, významných osobností i lukratívnych ponúk. Už na začiatku 
svojej kariéry pochopil, že jedinou cestou k odbornému rastu a následnému úspechu, je vzdelanie. Richard Rozbora – absolvent prestížnej vysokej školy 
módneho návrhárstva UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON CENTRAL ST. MARTIN´S dnes úspešne podniká so značkou ROZBORA COUTURE, ktorá si našla 
svojich obdivovateľov aj v susednej Viedni. 
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vého záujmu sa dostáva aj v móde. Svojimi aktivitami 
nielen mesto, ale aj ľudia, ktorí žijú v tomto príťažlivom 
meste, podporujú dizajnérov. Dôkazom takýchto akti-
vít je charitatívny projekt Vienna Fashion Night, ktorý 
podporila aj naša módna značka ROZBORA COUTURE. 
Kultúrna a dizajnérska scéna vo Viedni je veľmi zaují-
mavá a má veľký potenciál. Svoje tradičné miesto tu 
stále majú klasické módne značky, ktoré vznikli už pred 
mnohými rokmi. Vzniká však silná skupina domácich 
dizajnérov, ktorí sa snažia svojou poctivou prácou zís-
kať záujem a priazeň. Určite to nie je jednoduché, ale 
keď presvedčia o svojej kvalite, ponúknu to najlepšie, 
čo vedia urobiť, teda vysokú úroveň, určite sa spokojní 
zákazníci postarajú aj o podporu každého z nich. Tento 
princíp je rovnaký ako v Bratislave, tak aj vo Viedni. 
Rakúske zákazníčky sú v porovnaní so Slovenkami 
v móde strohejšie, uprednostňujú viac eleganciu a vy-
hľadávajú kvalitu. 

MR: Aký je podľa teba najčastejší módny prešľap, ktorého 
sa ženy dopúšťajú?

Nerešpektovanie starého známeho príslovia, že me-
nej je niekedy viac, keď kvantita prevyšuje nad kvali-
tou, keď zavládne nevkus a chýba sebarefl exia...

MR: Kedy sa ti tvorí najlepšie?
Na túto otázku neviem úplne jednoznačne odpove-

dať. Tvorím najmä vtedy, keď cítim, že sa môžem vy-
jadriť prostredníctvom svojich módnych návrhov a ná-
padov. Musím však podotknúť, že len talent a inšpirácia 
na tvorbu nestačia. Talent je dar, ktorý si nesmierne 

vážim a ktorý výrazne podporuje dizajnérsku tvorbu. 
Ale bez vytrvalej práce, zodpovednosti a láske k tejto 
profesii, nie je ani tvorivosť možná. Doležitá je tiež  pro-
fesionalita, vysoká kvalita a precízna práca. Keď mám 
okolo seba výborný tím mojich blízkych spolupracov-
níkov, harmóniu, podporu a istotu, keď som šťastný, 
vtedy sa mi tvorí najlepšie.

MR: Ste rodinná fi rma – rodinná značka. Máš pocit, že aj 
v tom je sila Rozbora Couture?

Áno, sme rodinná fi rma a naša sila je v tom, že 
každý z členov našej rodiny má svoje veľmi dobré 
profesionálne skúsenosti. Môj otec nás podporuje 
rôznymi spôsobmi.  Veľmi cenné sú jeho skúsenosti 
a kontakty z diplomacie a spoločenského života. Práve  
skúsenosti z diplomacie a protokolu využívame aj pri 
poradenstve, ktoré súčasne poskytujeme dámam pri 
výbere modelov na rôzne príležitosti. Mamka je profesi-
ou novinárka, pôsobila v oblasti PR a biznisu, takže vo 
fi rme uplatňuje všetky získané vedomosti a schopnosti. 
Môj brat Robert sa dlhé roky venoval práci fotografa. 
V súčasnosti je mozgom našich fi riem a rieši ako CEO 
všetky dôležité otázky, ktoré nie sú vždy populárne. 
Dizajn je síce mojou doménou, ale väčšiu časť mojej 
práce pokrývajú   každodenné povinnosti, ako vedenie 
ateliéru, manažérske aktivity a všetky ďalšie činnos-
ti, ktoré súvisia s našou vlastnou výrobou a chodom 
butiku. A veľmi pozitívna je aj podpora mojej takmer 
deväťdesiatročnej babičky a tety Alicky.

MR: Prešiel si doslova celý svet, či už v rámci štúdii, pra-
xe alebo módnych prehliadok. Ako hodnotíš svoju účasť na MQ 
Vienna Fashion Week z pohľadu dizajnéra a tiež z pohľadu ob-
chodníka?

Výborný priestor na prezentáciu vlastnej tvorby 
rakúskych a zahraničných dizajnérov je MQ VFW, kde 
som po prvýkrát vo Viedni predstavil svoju najnovšiu 
módnu kolekciu v línii couture na rok 2014. Dúfam, že 
sa páčila (úsmev). Rakúsko, respektíve celá Viedeň, 
žije týmto  podujatím. Pre mňa, ako nováčika medzi 
rakúskymi dizajnérmi, účasť na týždni módy bola zau-
jímavá skúsenosť. Presvedčila ma, že cesta, ktorú som 
si zvolil, má svoje miesto a oplatí sa byť vytrvalým, aj 
keď je to nesmierne náročná cesta. Zatiaľ nám účasť 
na MQ VFW priniesla veľkú publicitu v rakúskych mé-
diách. Stali sme sa  „highlightom“ a zaujali sme nielen 
rakúsku módnu scénu, ale prichádzajú nám ponuky na 
účasť na módnych prehliadkach z prestížnych sveto-
vých metropol. Aj niektoré svetové televízne stanice 
vysielajú moju módnu prehliadku, ako jedinú z účastní-
kov na týždni módy. Čo sa týka obchodu a obchodných 
možností, tie očakávame po tejto kampani. Aj v tejto 
profesii je to beh na dlhé trate a platí sa dôverou za 
dôveru.
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Prekvapte 
dreveným motýlikom 
SPRAC. SICH

Malý módny doplnok s veľkým významom. Práve tak by sme mohli
charakterizovať pánske motýliky, ktoré už tradične patria nielen na
slávnostné okamžiky, ale stali sa aj štýlovým doplnkom outfitu
bežného dňa. Rôznia sa tvarom i materiálom – či už je to
hodváb, satén alebo bavlna. Nuž ale
motýlik z dreva? 

Prečo nie! Česká značka BeWooden
a jej dizajnér Ctirad Sára, módna návrhárka
Eva Kočicová a stolár Daniel Kozel spojili svoje znalosti z oblasti dizajnu, návrhárstva
a remesla, a vytvorili štýlové pánske drevené motýliky. Spoločná láska tvorcov k prí-

rode, remeslu a úcta k tradíciám je hlavnou inšpiráciou pre
ich tvorbu. Produkty sú vyrobené z najkvalitnejších

tvrdých drevín a vďaka malým rozmerom výrob-
kov sa na ne využíva nadbytočný materiál
z remeselných dielní.

Ručne vyrábané motýliky uchovávajú prí-
beh stromu a vďaka svojej textúre je každý kus ori-

ginálom. Hodia sa tak pre mužov, ktorí chcú vyjadrovať svoj
nekonvenčný štýl. Kolekcia motýlikov je vytvorená z rôznych druhov drevín,

v kombinácii s trendovými látkami. Harmonické spojenie oboch mate-
riálov dáva vznik nevšedným doplnkom na každú príležitosť.

V súčasnej dobe pripravuje značka
BeWooden ďalšie módne doplnky.
Štýlovú drevenú peňaženku dizaj-
néra Ctirada Sáru v najbližšej
dobe predstavia na svojich interne-
tových stránkach.

JČ, FOTO: AUTORKA

Limonaia u Villa Strozzi v kopci nad Arnem byla svědkem
pozoruhodné podzimní události, u které zůstává rozum

stát. Je to odvaha či zdravá drzost přivézt do země či
lépe do meky módy Florencie módní přehlídku? 
A není přímo troufalostí nabídnout jako občerstvení
lahůdky ztěžklé české kuchyně vyhlášeným
gurmánům pověstné toskánské gastronomie?  

STUDENTSKÝ ÚSPĚCH
VE FLORENCII

Ne, byla to úspěšná společná aktivita studentů VOŠON
a SPŠO z pražských Holešovic a Hotelové školy Radlická.

Ti spojili své znalosti a dovednosti do jednoho celku, lépe
do akce, na které se podílel i tamní Honorární konzulát

ČR. Výsledkem byl krásný společensky laděný večer.
Úspěch slavili nejen studenti se svými kreacemi in-
spirovanými ikonami módy, ale i řízečky, tlačenka,
buřty s cibulí, obložené chlebíčky a v předstihu nabí-
zené vánoční cukroví stejně jako výborné morav-
ské víno. Italové vše přijali s nadšením, jak jen oni

umí. Odměnou byl pobyt v krásné historické i součas-
né Florencii s návštěvou na módu zaměřených muzeí, prohlídka

památek a kostelů, která se do limitovaného pracovního pobytu
jen stěží vešla. 

Nechyběla ani exkurze do spřízněné vysoké školy Polimoda,
která připravuje studenty v mnoha oborech souvisejících s módní tvor-

bou. Je to škola, která už vychovala jednu velmi úspěšnou studentku
SPŠO (Zhanna Belskaya) a její úspěch je motivací pro další zájemce. 

Ve Florencii bylo v říjnu vedro jako v létě a celkově úspěšná mise
našich studentů byla podnětnou motivací pro dlouhý začínající školní

rok a konec konců i další profesní život.

SICH, FOTO: PETER URBAN

Nemecká kvalita už aj u nás

Nemecká značka RICH&ROYAL otvorila v októbri
2013 svoju prvú monobrandovú predajňu v bratislav-
skom Auparku. Prvá bratislavská predajňa je momentál-
ne jedinou predajnou pobočkou tejto značky na
Slovensku a v Čechách, a na ploche 82 m2 ponúka
zákazníčkam sofistikovanú dámsku módu určenú všet-
kým ženám, ktoré sú náročné na prezícne vypracovanie,
kvalitný materiál a nadčasový módny štýl. Dámske kolek-
cie sú doplnené o opasky, šatky i šále, ktoré dotvoria
dokonalý imidž každého outfitu.

Dizajn predajne je prepojený s konceptom značky,
dominujú čisté a jednoduché línie, ležérny štýl s využitím
nadčasových elegantných prvkov, kombinácia čiernej
lesklej podlahy a zlatého veľkoplošného panelu s výraz-
ným logom značky navodí zákazníčkam tú správnu gla-
mour atmosféru. 

RICH&ROYAL je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajú-
cich značiek v Nemecku. V súčasnosti sa predáva vo
viac ako 22 krajinách sveta a má 30 obchodných
zástupcov po celom svete. K dnešnému dňu má otvore-
ných  900 predajných miest. Súčasťou otvorenia bola aj malá módna prehliadka.

Zľava: Zuzana Sedláčková, majiteľka predajne
a Gabriela Urbanová z Urban group, s.r.o. - výhradný
dovozca RICH&ROYAL pre SR a ČR.
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Jubileum
mladistvej
originality  

Nemecká značka bruno banani, u nás známa predovšetkým ako výrobca spod-
nej bielizne a parfumov, oslávila 1. novembra 2013 dvadsiate  výročie svojho
vzniku. Oslava sa konala v saskom Železničnom múzeu v Chemnitzi, v meste,
kde pred dvadsiatimi rokmi doslova na zelenej lúke vyrástla firma na výrobu pán-
skej spodnej bielizne – bruno banani. 

Oslavy sa zúčastnilo viac ako  400 pozvaných hostí, medzi nimi nechýbal jej
zakladateľ Wolfgang
Jassner. Pozvanie prijali aj
ďalší prominentní hostia
z oblasti politického a kul-
túrneho života i všetci
predstavitelia licenčných
programov bruno banani,
vďaka ktorým nájdeme
pod touto značkou aj
kožené bundy, tašky, oku-
liare, klobúky, parfumy,
topánky, hodinky a šper-
ky. Zaujímavé čísla dosa-
huje spoločnosť bruno
banani aj vo výške tržieb,
ktoré predstavujú obrat
100 miliónov EUR ročne.
Nám tak ostáva len zaže-
lať aj do ďalších rokov
ďalšie ekonomické úspe-
chy, veľa sily, dynamiky
a mladistvej originality,
ktorá je pre túto značku
tak typická.

Gucciho vrahyňa štartuje
v módnom biznise
ZDROJ: PAMBIANCODAILY, SPRAC. SICH

Patrizia Reggiani, odsúdená na 26 rokov väzenia za nájomnú vraždu svojho
exmanžela, ktorým bol Maurizio Gucci, sa v septembri 2013 dostala po 16 rokoch
väzby na slobodu. „Čierna vdova“, ako ju nazývala počas procesu talianska tlač,
tak dostáva šancu na nový život. Opäť vstupuje do módneho biznisu. 

Patrizia Reggiani sa za dediča tejto luxusnej značky vydala v roku 1973 a počas
trvania vzťahu bola považovaná za taliansku prominentnú osobnosť a módnu ikonu.
Po 12 rokoch manželstva ju Maurizio Gucci opúšťa a odchádza s mladšou ženou.
V septembri 1995 bol Maurizio zastrelený na schodoch pred svojou luxusnou kan-
celáriou. Strelcom bol nájomný vrah, ktorého najala práve Patrizia Reggiani, za čo
bola v roku 1998 odsúdená na 26 rokov väzenia. V roku 2011 jej bola ponúknutá
šanca na predčasné podmienečné prepustenie, ktoré odmietla zo slovami: „Nikdy
v živote som nepracovala, a tak rozhodne nemienim začínať práve teraz.“ 

Zdá sa však, že si to už rozmyslela. Po prepustení z väzenia, v ktorom strávila
16 rokov, jej ponúkol luxusný reťazec šperkov Bozart miesto módneho poradcu.
„Myslím, že práve Patrízia má šancu stať sa našou štýlovou poradkyňou, radiť nám
pri výrobe i nachádzať prázdne miesta na trhu,“ povedala Alessandra Bruner, ktorá
prevádzkuje sieť luxusných obchodov zo šperkmi Bozart spolu s manželom
Mauriziom Manca. „Sme veľmi radi, že jej môžeme pomôcť,“ dodala Allesandra.  

Slovensko
22.-23. 1. 2014 Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) – odevy, textil, obuv,

doplnky 
2.-3. 4. 2014 Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) – odevy, textil, obuv,

doplnky 

Zahraničie
22.-24. 11. 2013 Modaprima (Miláno) – odevy, pletené odevy, kožené odevy, doplnky               

www.pittimmagine.com
27.-28. 11. 2013 Tissu Premièr (Lille) – látky

www.tissu-premier.com
7.-10. 1. 2014 Pittti Women (Florencia) – dámske odevy, doplnky

www.pittimmagine.com
7.-10. 1. 2014 Pittti Immagine Uomo (Florencia) – pánske odevy, doplnky

www.pittimmagine.com
8.-11. 1. 2014 Heimtextil (Frankfurt nad Mohanom) – bytový textil

www.heimtextil.messefrankfurt.com
13.-16. 1. 2014 Hong Kong Fashion Week (Hongkong) – dámske, pánske, 

detské odevy, spodná bielizeň, obuv a doplnky
www.hkfashionweekfw.tdctrade.com

13.-16. 1. 2014 World Boutique – svetové módne značky a návrhári
www.hktdc.com/worldboutiquehk

14.-16. 1. 2014 Premium (Berlín) – pánska, dámska móda, doplnky 
www.premiumexhibitions.com

14.-16. 1. 2014 Bread & Butter (Berlín) – športové odevy, džínsy, streetwear
www.breadandbutter.com

16.-18. 1. 2014 Pitti Immagine Bimbo (Florencia) – detské odevy, doplnky
www.pittiimmagine.com

22.- 24. 1. 2014   Pitti Immagine Filati (Florencia) – priadze 
www.pittiimmagine.com

24.-27. 1. 2014 Eclat de mode/Bijorhca (Paríž) – šperky a módne doplnky
www.bijorhca.com 

25.-27. 1. 2014 Salon Interfiliére (Paríž ) – materiály na výrobu bielizne a plaviek
www.interfiliere.com

25.-27. 1. 2014 Salon International de la Lingerie (Paríž) – spodná bielizeň, plavky
www.lingerie-paris.com

25.-28. 1. 2014 WHO'S NEXT (Paríž) – dámska móda (Private), dizajnérska móda,
doplnky (Fame, Premiere classe), obuv, doplnky (Mr. Brown), 
kožené výrobky (Le Cube)
www.whosnext.com

26.-27. 1. 2014 Mode Fabriek (Amsterdam) – pánske a dámske odevy
www.modefabriek.nl 

26.-29. 1. 2014 ISPO (Mníchov) – športové potreby a odevy 
www.ispo.com

31. 1.-3. 2. 2014 The Gallery Düsseldorf – dizajnérske značky 
dámskej a pánskej módy
www.the-gallery-duesseldorf.com

1.-3. 2. 2014 Premium order Düsseldorf – dámska, pánska móda, doplnky, obuv
www.premiumexhibitions.com

9.-11. 2. 2014 PURE LONDON (Londýn) – dámske odevy, dizajnérska móda, 
doplnky, obuv
www.purelondon.com

14.-16. 2. 2014 MOMAD Metropolis (Madrid) – dámska, pánska, detská móda,
doplnky  
www.ifema.es/momadmetropolis 

16.-18. 2. 2014 STYL, KABO (Brno) – dámska, pánska, detská móda, obuv, doplnky
www.bvv.cz/styl-kabo/unor-2013/

22.-24. 2. 2014 SUPER (Miláno) – dámske odevy,doplnky
www.pittimmagine.com

26.-28. 2. 2014 Poznaň Fashion Fair – dámska, pánska, detská móda, obuv, doplnky 
www.targimodypoznan.pl

11.-14. 3. 2014 Global Shoes (Düsseldorf)
www.globalshoes-online.com

12.-14. 3. 2014 GDS (Düsseldorf) - obuv, doplnky
www.gds-online.com

Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené.
Zmena termínov vyhradená.

VÝSTAVY A VEĽTRHY

Wolfgang Jassner
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H.I.S PRE DÁMY 
Nová dámska kolekcia H.I.S je príznač-

ná jemným tieňovaním a ostrými kontras-
tmi. Dominujú pastelové odtiene, ktoré vyt-
várajú klasický kontrast s čierno-bielymi 
kombináciami. Podmanivé kvetové vzory 

ustupujú do bielej farby a striedajú sa so šik-
mými pruhmi, geometrickými tvarmi a fa-
rebnými blokmi. Pastelové farby džínsov 

v kombinácii s tričkami a blúzkami navodzujú asociácie 
ľahkosti. Keď sa na budúcu jar začnú predlžovať dni, 
džínsy so strihmi Slim, Skinny, Straight a Bootcut budú 
ešte stále v centre pozornosti.

H.I.S PRE PÁNOV
Pánska kolekcia HIS 

je charakteristická svojimi 
americkými koreňmi a na-
viazanosťou na 
New York City. 
Tento dojem 
pramení nielen 
z dominujúcich 
farieb, ale aj z 
použitého typu 
písma a fotogra-
fi ckých potlačí, 
ktoré okamžite 
vzbudzujú clivotu po Se-
vernej Amerike. Veľmi populár-
nym vzorom budú pruhy. Džínsy 
strihu Loose, Skinny, Straight 
zostávajú v hlavných „rolách“. 
Dominuje mierny až stredný efekt 

preprania, objavia sa aj vyhrnuté spodné 
manžety štepované oranžovou či zele-
nou farbou. Letnou alternatívou nohavíc 
sú  farebné džínsy alebo nohavice zo 
zmesi ľanu a bavlny.   

 KLITSCHKO 
COLLECTION 
Wladimir Klitschko 

má ten správny cit pre 
úspešný dizajn a športový 

štýl. Tento svetový šampión 
v boxe ťažkej váhy poskytol 
svoju pomocnú ruku H.I.S, 
výsledkom ktorej je práve 
Klitschko Collection. Kaž-
dý produkt a zároveň aj 
štítok v nej je nositeľom 
Klitschkovho podpisu, s kto-

rým sa tak stretneme na rube 
každého kúsku kolekcie a kto-

rého meno je vyšité aj na 
vnútorných štítkoch. 

CUP A – I stylové, módní, elegantní, sportovní plavky 
Naší první zastávkou je ostrov Sicílie. Zcela jistě 

vás okouzlí klasické střihy 50. a 60. let s roztomilými 
volánky a hlubokými dekolty s vyztuženými košíčky. 
V kontrastu oproti italské Bellezze stojí mondénní řec-
ký Santorin: ženský, hravý, barevný styl inspirovaný 
námořnickým stylem s drobnými kontrasty. Green 
Island – rej barev a občas i divočina: na scénu vstu-
pují nádherné havajské květy s leopardími vzory 
a motivy džungle. Pokračujeme v cestě do marockého 

města Marakéše, které povzbudí naše smysly orien-
tálními dezény a barvami. Okázalé vzory v červené 
a oranžové barvě na luxusních látkách doslova září. 
Cestu zakončíme na ostrově Ibiza. Ručně malované, 
hravé vzory inspirované stylem hippies vytvořily spolu 
s květinami a s barokními prvky jedinečný vzhled! Série 
Island Hopping Collection je určena pro ženy, které si 
jen stěží vybírají mezi rozmanitou nabídkou nebo by si, 
v závislosti na své velikosti, rády vytvořily svůj vlastní 
model. Mix it up ve třech letních barvách – svěží bar-

va jahod, smyslná kobaltově modrá a elegantní čer-
ná. Vrchní díl bikin a tankin lze libovolně kombinovat 
s různými typy kalhotek. Série Sea Gym je opět určena 
pro všechny aktivní ženy. Jednodílné modely a bikini 
v této sezoně rozzáří tyrkysové, modré nebo fi alové 
barvy. Plavkovou kolekci ROSA FAIA doplňují vzdušná 
lehká parea, halenky, tuniky, šaty a módní plážové 
tašky, které budou skvělým doplňkem nejen na pláži, 
ale i na letní terase. Celou kolekci plavek najdete na 
www.anita.com. 

ANITA - PLAVKOVÁ MÓDA 
TEXT A FOTO: ANITA

Jemné pastelové barvy s potiskem a okázalé vzory na luxusních látkách, řasení, volány, stužky a mašličky – kolekce plavek  ROSA FAIA 2014 jiskří rozmani-
tými designy a optickými detaily. Nezáleží ani na typu postavy ani na cíli vaší cesty – celá nová plavková kolekce je opět inspirována nejkrásnějšími místy 
a plážemi na Zemi. Vydejte se prozkoumat tajemné ostrovy pokladů, které propůjčily našim modelům mimořádný vzhled!     

Užite si leto s H.I.S
Kolekcia H.I.S jar/leto 2014 prináša pestrú farebnú paletu a tradičné populárne strihy. Neprehliadnuteľnou však dozaista bude aj kolekcia boxerského šam-
pióna Wladimira Klitschka, ktorý v tomto roku ofi ciálne odštartoval kampaň H.I.S spolu s prezentáciou svojej vlastnej kolekcie – Klitschko Collection.    
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Finančná a hospodárska kríza prináša so sebou rad nemilých opatrení, ktoré 
postihujú plošne všetkých. To samozrejme prináša aj následnú odozvu z každého 
sektora podnikateľskej praxe. Inak tomu nie je ani v prípade bankových úverov, 
kedy banky obmedzujú ich dostupnosť, a tak je podnikateľ prinútený hľadať iné 
formy fi nancovania. Konkrétne sú to krátkodobé a strednodobé prevádzkové úve-
ry, ktoré by mali fi rmám pomáhať zabezpečiť ich likviditu v reálnom čase. S ich 
“nedostatkom“ zápasia predovšetkým malé a stredné podniky i samostatne zá-
robkovo činné osoby. 

Prekážkou v poskytovaní prevádzkových úverov bankami je nedôvera v pre-
ukázateľnosť dôveryhodnosti podnikateľského zámeru, ktorý by mala banka prefi -
nancovať. Podnikateľ tak stojí pred možnosťou, buď prijať vysokú úrokovú sadzbu 
a častokrát aj vysoké záruky, ako sú zmenky či nehnuteľnosti, alebo nájsť iného 
poskytovateľa alternatívnych zdrojov fi nancovania. Českí podnikatelia môžu už po 
druhej možnosti siahnuť – prichádza fi netrading.

ČO JE FINETRADING?
Finetrading je mimo banková fi nančná služba pre spoločnosti, ktoré potrebujú 

nakupovať tovar alebo suroviny, aby mohli vyrábať alebo poskytovať svoje služby. 
Finetradingová spoločnosť tu vystupuje ako obchodný medzičlánok a fi nancuje 
dohodnuté nákupy. Ako to v praxi funguje sme sa porozprávali s Alešom Jelínkom, 
zástupcom nemeckej spoločnosti  Deutsche Finetrading AG, ktorá vstúpila na čes-
ký trh pred šiestimi mesiacmi. 

MR: Akú má fi netrading históriu a kde v Európe už táto forma fi nancovania funguje?
Finetrading je pomerne nový výraz, v odbornej literatúre toho príliš nenájdeme, 

táto služba sa zrodila z potrieb trhu. Funguje v Anglicku, súčasne je pravdepodob-
ne najviac rozšírený v Nemecku.

MR: Prečo práve v Nemecku?
V období bankovej krízy prestali banky určité aktivity fi nancovať, takže fi rmy 

hľadali  alternatívu. Navyše v Nemecku je bežné, že si fi rmy medzi sebou ponúkajú 
tzv. skonto, takže existuje motivácia platiť faktúry veľmi skoro.  

MR: Možno by bolo dobré vysvetliť, čo je to skonto. 
Skonto je zľava pre tých, ktorí platia rýchlo. „Zaplaťte faktúru do 40 alebo do 

10 dní s 3% skontom,“ znejú typické platobné podmienky nemeckých dodáva-
teľov. V praxi to znamená, že „rýchli platitelia“ nakupujú o 3% lacnejšie. Napriek 
tomu štatistiky ukazujú, že 75% trhu skonto nevyužíva, platia až ku konci splat-
nosti faktúr a odberatelia si tak berú od dodávateľov pomerne drahý dodávateľský 
úver. Keby odberateľ zaplatil o 30 dní skôr, ušetril by 3%. Toto bol akýsi prvý 
impulz k tomu, aby sa fi netrading rozšíril a aby fi rmy zapájali pri svojich nákupoch 
fi netradera. 

MR: Finetrading teda môžeme chápať ako  sprostredkovanie fi nancovania treťou osobou. Čo 
teda spraviť, ak nám banka pribuchne dvere a zrazu sa vidina získania veľkej zákazky rozplynie... 
Pozrime sa na to konkrétne. Firma potrebuje nakúpiť tovar v zahraničí. Často je to práve doba 
splatnosti, ktorá býva pri obchodných rokovaniach kameňom úrazu. Dodávateľ určite nerád pristúpi 
na podmienku úhrady s 3-mesačným odkladom... a odberateľ zas nemá potrebné fi nančné krytie. 

Áno, dodávateľ hovorí: dodám tovar, chcem zaplatiť ihneď. Odberateľ zase 
vyžaduje dlhšiu  dobu splatnosti. Môžu sa dohodnúť a zapojiť fi netradingovú spo-
ločnosť. Obe strany si dojednajú obchod ako zvyčajne, dodávateľ tovar posiela 
priamo odberateľovi, avšak faktúry vystavuje na fi netradingovú spoločnosť. Fi-
netrader platí obratom a následne kupujúcej strane fakturuje tovar s predĺženou 
splatnosťou, napríklad 4 mesiace.  

MR: Keď teda hovoríme o fi netradingu ako o optimálnej alternatíve krátkodobého fi nancovania, 
kde a za akých podmienok prichádza vaša pomoc?

Finetrading využívajú fi rmy vo fáze expanzie, kedy potrebujú predfi nancovať  
vstupy pre veľkú zákazku alebo fi rmy za účelom naplnenia skladu náhradnými 
dielmi alebo tiež fi rmy, ktoré potrebujú predfi nancovať výrobu a chcú nakúpiť väč-
šie množstvo surovín a dosiahnuť tak množstvovú zľavu.  

MR: Takže je to služba pre kupujúceho?
Áno, zmluvu o fi netradingu uzatvára kupujúca strana s fi netradingovou spoloč-

nosťou. Avšak pre exportérov alebo obecne pre predávajúcich môže byť zaujímavé 
ponúknuť fi netrading svojim zákazníkom. Pokiaľ vyrábate a zákazníci v zahraničí 
vás tlačia do splatnosti napr. 2, 3, 4 mesiace, môžete ich o fi netradingu informovať 
a ponúknuť im toto riešenie. Vás ako exportéra zaplatí fi netradingová spoločnosť 

okamžite po odoslaní tovaru  a kupujúci dostane termín na platbu v nasledujúcich 
mesiacoch.   

MR: To znie veľmi optimisticky, je to naozaj také jednoduché?
Áno, ale samozrejme nie každý kupujúci bude môcť fi netrading využívať. Fine-

trader skúma, či je pohľadávka, ktorá mu vznikne poistiteľná. Finetrader sa teda 
najprv zaujíma o subjekt kupujúceho, či je dôveryhodný.  Pokiaľ však kupujúca 
strana dostane  fi netradingovú linku, môže ju využívať na nákupy od akéhokoľvek 
dodávateľa. 

MR: Spomínali ste, že Vaša spoločnosť je schopná predfi nancovať aj vstupné náklady. 
Ak má teda podnikateľ možnosť uspieť vo výberovom konaní zahraničnej alebo domácej fi rmy 
a nemá dostatočné fi nančné krytie na nákup vstupných komponentov, aby mohol zákazku zhotoviť, 
dohodou s fi netraderom by mal byť problém vyriešený....

Pokiaľ je fi rma podnikateľa poistiteľná, teda pokiaľ sú jeho pohľadávky pois-
titeľné, nebude to problém a fi netradera v podstate nezaujíma, na aký účel fi rma 
tovar nakupuje. Pokiaľ pohľadávky poistiteľné nie sú, záleží na úsudku fi netradera, 
či do otvoreného rizika pôjde alebo nie. Obecne je ale fi netrader obchodník, nie 
banka a má teda inú optiku.  

MR: Spoločnosti, ktoré vyvážajú svoj tovar do zahraničia majú spravidla vytvorenú sieť  od-
berateľov. Samozrejme hľadajú aj nových klientov, ktorých nemajú overených a vstupujú tak do 
rizika, že sa ocitnú v pozícii poskytovateľa dodávateľského úveru, kedy sa k svojim fi nanciám 
môžu (i nemusia) dostať neskôr. Aká ja vaša rada v tomto prípade?

Exportéri, ktorí vyvážajú svoj tovar, môžu samozrejme tiež zapojiť fi netradera 
a zbaviť sa tak vývozných rizík. Finetrader dokáže v tomto prípade zladiť záujmy 
exportéra a importéra tým, že exportujúcej fi rme zaplatí za dodávaný tovar okamži-
te pri jeho odoslaní a importujúcej spoločnosti vymeria dohodnutú dobu splatnosti. 
Finetrader v tomto prípade plne preberá riziká plynúce z dodávateľského úveru. 
Pokiaľ importér mešká s úhradou, nesie toto riziko výhradne fi netradingová spo-
ločnosť. Exportér sa teda zbavuje exportných dodávateľských fi nančných rizík. 
Navyše, zapojenie fi netradera má ešte jeden efekt, a síce, že za určitých predpokla-
dov zlepšuje bonitu exportéra u bánk alebo iných subjektov. Zapojenie fi netradingu 
totiž spôsobí, že exportér nemá vo svojej bilancii pohľadávky, ale peniaze na úč-
toch. Tie môže samozrejme alokovať na svoje hlavné aktivity, napríklad výrobu. 

MR: Prefi nancovanie kúpy tovaru alebo služby zo strany fi netradera musí prinášať samoz-
rejme aj profi t pre samotnú spoločnosť. Čo teda tvorí zisk fi netradingovej spoločnosti a naopak, 
aké sú jej riziká?

Finetrading samozrejme niečo stojí, ako každá dobrá služba. Finetrader zaplatí 
predávajúcej strane za odoslaný tovar a riskuje, že mu kupujúca strana nezaplatí. 
Tu je najväčšie riziko tohto obchodu. Samozrejme fi netrader sa snaží tieto pohľa-
dávky poisťovať a partnerov si vyberať, aby riziko minimalizoval. Odmenou fi netra-
dera sú tzv. prolongačné poplatky, ktoré mu platí kupujúca strana. Výška týchto 
poplatkov je individuálna, odvíja sa od povahy a rizikovosti obchodu. Obchod musí 
dávať zmysel pre všetkých, musí to byť win-win situácia. 

Keď banka nechce požičať...
SILVIA CHMELÁROVÁ

Aleš Jelínek
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Veľká Británia je najrozvinutejším internetovým ma-
loobchodným trhom sveta, uvádza sa v správe zverej-
nenej spoločnosťou Cushman & Wakefi eld. Umiestnila sa na 
vrchole predovšetkým vďaka vysokému objemu on-line 
predaja na osobu, významnému tržnému podielu (vy-
jadrenému ako percento z celkového maloobchodného 
predaja), celkovému maloobchodnému odbytu a otvore-
nosti voči podnikaniu cez internet i sociálnym médiám.

V jednej z najkomplexnejších analýz svetového on-
line maloobchodu smeruje prvé vydanie štúdie Global 
Perspective on Retail (Svetový pohľad na maloobchod) 
na internetové obchodovanie a technickú infraštruktúru, 
regulačné prostredie a veľkosť maloobchodných a inter-
netových trhov vo viac než stovke zemí. Výsledkom je 
index založený na 13 rôznych ukazovateľoch (viď nižšie 
Ukazovatele hodnotenia).

„Slovenská republika sa z hľadiska rozvinutosti 
on-line trhu umiestila na 38. mieste. To odráža veľ-
kosť a infraštruktúru jeho internetového trhu. Predaj 
po internete rýchlo rastie i navzdory súčasnému eko-
nomickému poklesu. Jeho podiel na celkovej útrate 
v maloobchodnom sektore sa ďalej zvyšuje. Na rozdiel 
od západnej Európy, kde kamenné predajne s interne-
tom súperia, v Českej republike a na Slovensku rastú 
moderné a internetové maloobchody spoločne,“ hovorí 
Michal Soták, vedúci tímu prieskumu trhu spoločnosti 
Cushman & Wakefi eld v ČR a na Slovensku.

„Slovenskí internetoví operátori svoje koncepty 
v posledných dvoch rokoch rozšírili a dnes využívajú 
taktiež kamenné predajne. Ich veľkosť sa pohybuje od 
malých jednotiek na vyzdvihovanie tovaru v centrách 
miest a na dopravných križovatkách až po plnohodnot-

né predajne so službou „drive-in“ na mestských perifé-
riách. Rovnako sa možnosti predaja cez internet snažia 
rozširovať klasické kamenné obchody. Takýmto príkla-
dom sú aj napríklad potravinové reťazce, ktoré napriek 
dobre etablovanej sieti predajní zavádzajú možnosť 
nákupu potravín cez internet,“ hovorí Matúš Furman, 
vedúci maloobchodného tímu v Cushman & Wakefi eld 
na Slovensku. 

V správe sa ďalej uvádza, ktoré krajiny majú po-
tenciál na to, aby sa v budúcnosti stali poprednými 
on-line trhmi. Zďaleka najväčším potenciálnym trhom 
je v tomto ohľade Čína. Čo sa týka Európy, za krajinu 
s potenciálom stať sa kľúčovým hráčom internetového 
trhu budúcnosti správa považuje Rusko (26. miesto). 
Preferencie hotovosti pred úvermi i dlhé dodacie lehoty 
spôsobené doručovaním po železnici však spočiatku 
jeho rast obmedzia.

UKAZOVATELE HODNOTENIA
Veľkosť internetového maloobchodného trhu sa 

posudzuje podľa šiestich ukazovateľov: celkový ma-
loobchodný predaj, internetový maloobchodný predaj, 
predaj po internete na osobu, medziročný rast predaja 
po internete za posledných päť rokov, podiel predaja po 
internete a zvýšenie tržného podielu internetu.

Infraštruktúra sa posudzuje podľa siedmych ukazo-
vateľov: logistika, pripravenosť sietí, počet interneto-
vých účastníckych zmlúv na osobu, počet mobilných 
účastníckych zmlúv na osobu, energetická infraštruk-
túra, vnímanie bezpečnosti v kyberpriestore a počet 
platobných kariet na osobu.

NAJROZVINUTEJŠÍ MALOOBCHODNÝ 
INTERNETOVÝ TRH NA SVETE 
MÁ VEĽKÁ BRITÁNIA
ZDROJ: CUSHMAN & WAKEFIELD

•  Celosvetový obrat činil v minulom roku zhruba 500 miliárd eur. 
V Slovenskej republike internetové predaje dosiahli hodnotu pol miliardy eur.

•  Internetový maloobchod v priebehu posledných troch rokoch celosvetovo 
rástol priemerným tempom 18 % za rok. 

•  Veľká Británia má najrozvinutejší internetový maloobchod, USA je najväčším 
on-line trhom a vytvára takmer tretinu globálneho obratu na internete.

5 NAJVÄČŠÍCH INTERNETOVÝCH 
OBRATOV V ROKU 2012 

A KRAJÍN STREDNEJ EURÓPY

PORADIE ŠTÁT
MILIARDY 
DOLÁROV

1 USA 187

2 Čína 75

3 Veľká Británia 55

4 Japonsko 55

5 Nemecko 32

15 Poľsko 5

28 Česká republika 2,3

32 Maďarsko 0,9

37 Slovensko 0,7

Zdroj: Euromonitor International, Cushman & Wakefi eld

10 NAJROZVINUTEJŠÍCH 
INTERNETOVÝCH TRHOV 

A KRAJÍN STREDNEJ EURÓPY

PORADIE ŠTÁT

1 Veľká Británia

2 USA 

3 Nemecko 

4 Francúzsko

5 Holandsko

6 Južná Kórea

7 Japonsko

8 Švajčiarsko

9 Fínsko

10 Švédsko

26 Rusko

28 Poľsko

33 Česká republika

37 Maďarsko

38 Slovensko

50 Rumunsko

Medzinárodný multibrandový e-shop ASOS sa opäť stal víťazom vo zvýšení 
maloobchodných tržieb, ktoré dosiahli nárast o 47%. Maloobchodné tržby vzrást-
li počas posledných troch mesiacov (do 31. augusta 2013) na 207,9 milióna 
libier, čo predstavuje zvýšenie o 45% v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. 
Celkové maloobchodné tržby za rok tak vzrástli o 40% a predstavujú čiastku 
753,8 milióna libier (cca 895,25 milióna EUR). 

ASOS ponúka v súčasnosti na svojich stránkach viac ako 50 000 módnych 
značiek a tiež vlastnú líniu produktov ASOS, ktoré zahŕňajú dámske i pánske 

oblečenie, obuv, doplnky či šperky. Centrálne distribučné centrum je vo Veľkej 
Británii a nepochybne atraktívna je aj služba dopravy zdarma, ktorú ponúka pre 
viac ako 190 krajín sveta. 

ASOS sa naďalej zmeriava na budovaní svojho prvenstva v celosvetovom 
meradle, v októbri tohto roku plánuje sprístupniť verziu svojej stránky aj v čín-
skom jazyku. Podľa tohto nemožno považovať predpovede samotných majiteľov 
za smelé – už teraz vravia, že  v roku 2015 rátajú s dosiahnutím ročných tržieb 
v hodnote 1 miliardy libier.

ASOS na stupni víťazov
ZDROJ: PAMBIANCODAILY, SPRAC. SICH
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Prvý slovenský 
outlet realitou
VECH, FOTO: AMI COMMUNICATION SLOVAKIA 

Slovensko sa dočkalo prvého outletového centra. Rok od položenia základ-
ného kameňa otvorilo 30. októbra 2013 svoje brány outletové centrum 
ONE Fashion Outlet Voderady. Milovníci svetovej módy si konečne môžu 
vychutnávať nákupy v modernom areáli s celkovou rozlohou 15 000 m2, 
sedem dní v týždni od 10:00 do 21:00 hodiny. O tom, že slovenský zákaz-
ník má o takýto modul ponuky záujem, svedčí aj návštevnosť počas prvého 
otváracieho týždňa, kedy outletové centrum navštívilo viac ako 45 000 ľudí 
prakticky z celého Slovenska. Nuž a toto číslo predčilo očakávania nielen 
developerov, ale príjemne prekvapilo aj samotných nájomcov obchodných 
priestorov v podobe vysokých tržieb.   

Developerská spoločnosť Realiz úspešne dokončila prvú fázu výstavby outletového 
centra ONE Fashion Outlet vo Voderadoch. „Slovensko, ako jediné z okolitých krajín, 
doteraz nemalo vlastný outlet. Sme hrdí na to, že sa nám podarilo dodržať termín 
a outletové centrum sme otvorili tak, ako sme pred rokom pri položení základného 
kameňa sľúbili. Podarilo sa nám naplniť naše predstavy a už prvým návštevníkom 
ponúkneme kvalitný mix svetových módnych značiek“, hovorí Vladimír Kozár, Project 
Director ONE Fashion Outlet Voderady. 

Do konca novembra budú otvorené ďalšie predajne, ako napríklad Puma, Tom Tailor, 
Benetton, Karrelli, VIP Fashion, Arqueonautas, McGregor, Northface a Jack Wolfskin. 
„Môžem potvrdiť, že na ceste do ONE Fashion Outlet sú aj ďalšie prestížne značky 
a zákazníci sa majú na čo tešiť,“ dodáva Vladimír Kozár. 

ONE Fashion Outlet Voderady počíta ročne s 1,5 až 2 miliónmi návštevníkov nielen 
zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Rakúska a Českej republiky. Prvá fáza výstavby ONE 
Fashion Outlet Voderady s 15 000 m2 predajnej plochy si vyžiadala celkovú investíciu 
vo výške 30,5 mil. eur a nájde v ňom prácu približne 300 zamestnancov. Návštevníci 
majú k dispozícii 1 300 parkovacích miest a môžu využiť aj pravidelnú autobusovú 
dopravu z Trnavy.

„ONE Fashion Outlet patrí medzi najmodernejšie outletové centrá v regióne a spĺňa 
tie najnáročnejšie kritériá po všetkých stránkach. Je to centrum najnovšej generácie, 
kde moderná architektúra prepája prírodné prostredie so zelenými a vodnými plo-
chami. A práve voda je tým elementom, ktorý navodzuje atmosféru relaxu a pohody 
nielen pre jednotlivca, ale pre 
celú rodinu. Neuzatvárame 
ľudí do vnútorných priesto-
rov, parkovacie miesta sú di-
menzované mimo nákupnej 
zóny. V čo najväčšej miere 
sme použili prírodné mate-
riály, a tým ponúkame úplne 
iný zážitok z nakupovania,“ 
dopĺňa Vladimír Kozár.

Záujem zákazníkov predčil očakávania.

Krstnou mamou outletu sa stala Dara Rolincová.

Informácie pre návštevníkov, predaj 
vstupeniek, komplexné cestovné služby:

ALFAcon s.r.o. _ Dobšinského 18 
811 05 Bratislava

Tel. +421 2 5262 1232 _ Fax +421 2 5244 2291
info@alfacon.sk 

www.alfacon.sk

www.globalshoes-online.com
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U oděvní výroby lze naopak předpokládat, že nárůst tržeb mohl být z části 
způsoben zvýšením domácí poptávky. Exporty oděvního zboží ve srovnání se stej-
ným obdobím loňského roku poněkud poklesly (cca 200 mil. Kč), přičemž za 1. 
pololetí letošního roku se vyvezlo zboží za 12 622 209 tis. Kč. Z poklesu exportu 
nelze ale vyvozovat dalekosáhlé závěry, protože z významné části je export tvořen 
reexportem. 

Produktivita práce založená na údajích o tržbách a počtu zaměstnanců v textil-
ním a oděvním průmyslu kontinuálně roste, v současnosti mnohem více u oděvní-
ho průmyslu. U textilního průmyslu bylo navýšení oproti oděvnímu průmyslu spíše 
symbolické. Růst produktivity byl způsoben jednak poklesem počtu zaměstnanců 
v odvětví, tak i nárůstem tržeb, a to zvláště v oděvním průmyslu. 

Vývoj průměrné měsíční mzdy nabral po poklesu v prvním čtvrtletí tohoto 
roku v textilním i oděvním průmyslu znovu stoupající tendenci, přičemž se rozdíl 
průměrné měsíční mzdy textilního a oděvního průmyslu snížil z 5 700 Kč na konci 
roku 2012 na nynějších 5 400 Kč ve prospěch průmyslu textilního. Zvýšení toho-
to rozdílu na konci roku 2012 bylo nejspíše způsobeno mimořádnými mzdovými 
prémiemi. 

Počet subjektů v textilním a oděvním průmyslu s 20 a více zaměstnanci se 
bohužel v 1. polovině letošního roku, zejména jejím prvním čtvrtletí  snížil, ovšem 
tento trend se v 2. čtvrtletí zastavil, situace se stabilizovala a došlo spíše k mír-
nému nárůstu. Nelze jednoznačně říci, zda pokles počtu subjektů byl způsoben 
ukončením jejich činnosti nebo například tím, že díky redukci počtu zaměstnanců 
přestaly být evidovány v kategorii fi rem s 20 a více zaměstnanci. Dalším faktorem 
může být, že hlavní činnost fi rmy se změnila z výrobní na obchodní a nebyla tak 
zahrnuta do statistického zjišťování.

 PRODEJ, ZAMĚSTNANOST, 
MZDOVÝ VÝVOJ, PRODUKTIVITA PRÁCE
1) Prodej
Na základě výsledků za 1. polovinu 

roku 2013 dosáhly tržby v běžných 
cenách v textilním a oděvním průmys-
lu (dále jen TOP) 24,3 mld. Kč. Z toho 
20,8 mld. Kč v textilním sektoru a 
3,6 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto 
odpovídá růstu tržeb TOP o 0,1 % ve 
srovnání oproti stejnému období před-
chozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl snížením tržeb o 2 % a oděvní 
průmysl zvýšením tržeb o 14,1 %.

2) Zaměstnanost
Zaměstnanost, měřená průměrným 

počtem zaměstnaných osob v organi-
zacích s 20 a více pracovníky, dosáhla 
na konci 1. poloviny roku 2013 v TOP 
úrovně 32,3 tis., což představuje po-
kles o 4,5 % oproti stejnému období 
předchozího roku. Zaměstnanost v 
textilním průmyslu zaznamenala pokles na 20,9 tis. zaměstnaných osob, to je o 
4,6 % oproti stejnému období předchozího roku. Oděvní průmysl také zaznamenal 
pokles na 11,4 tis. zaměstnaných osob, což je o 4,4 %.

3) Mzdový vývoj
Průměrná měsíční mzda v celém 

TOP dosáhla na konci 1. poloviny roku 
2013 hodnoty 17,4 tis. Kč, což před-
stavuje nárůst o 1,4 % oproti stejnému 
období předchozího roku. V textilním 
průmyslu mzda dosáhla více než 19,3 
tis. Kč, což je přibližně o 5 400 Kč více 
než v oděvním průmyslu.

4) Produktivita práce
Produktivita, měřená objemem tr-

žeb (v běžných cenách) na pracovníka 
za rok, dosáhla na konci 1. pololetí 
roku 2013 výrazně vyšší hodnoty v 
textilním průmyslu (1 980 tis. Kč/pra-

Ekonomický vývoj textilního a oděvního 
průmyslu za 1. polovinu roku 2013
ZDROJ: ATOK

Tržby v textilním a oděvním průmyslu od začátku roku rostou a kopírují tak každoroční sezónní výkyvy. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 
se ale zvýšily jen nepatrně, a to i přesto, že tržby v oděvním průmyslu rostly opravdu výrazně, o více než desítku procent. Textilní průmysl postihl pokles 
domácí produkce automobilového a stavebního průmyslu. Naproti tomu pokles se netýká exportu textilního zboží a ve srovnání s 1. pololetím loňského 
roku dokonce došlo o nárůst cca 600 mil. Kč na 26 113 069 tis. Kč. 

Tržby za 1. polovinu roku 2013 
oproti stejnému období p edchozího 
roku, b žné ceny 
 
Textil         – 2 % 
Od v          + 14,1 % 
TOP           + 0,1 % 

Mzdový vývoj za 1. polovinu roku 2013 
oproti stejnému období p edchozího 
roku 
 
Textil        + 1 % 
Od v         + 2,6 % 
TOP          + 1,4 % 

Produktivita práce za 1. polovinu roku 2013 
oproti stejnému období p edchozího roku, 
b žné ceny 
 
Textil         + 2,7 % 
Od v          + 19,3 % 

Zam stnanost za 1. polovinu roku 
2013 
oproti stejnému období p edchozího 
roku 
 
Textil         – 4,6 % 
Od v          – 4,4 % 
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Dobrá správa pre 
českých vystavovateľov
SICH 

Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR schválilo zaradenie veľtrhov HEIMTEXTIL 
Frankfurt (8.-11. 1. 2014 ) a ISPO Mníchov (26.-29. 1. 2014) do programu 
OPPI (Operačný program Podnikanie a inovácie). Ten v súčasnosti zastrešuje 
CzechTrade (predtým ho zaisťovala HK ČR ) a umožňuje fi rmám, ktorých sídlo 
je v ČR, okrem Prahy, získať dotáciu až 120 000 Kč na fi rmu a stánok, na 
pokrytie nákladov súvisiacich s prenájmom výstavnej plochy a stavby stánku.    

Česká republika podporuje v rámci proexportnej politiky účasť českých fi riem na 
výstavách a veľtrhoch v zahraničí. Vykonávateľom je Ministerstvo priemyslu a obcho-
du ČR, ktoré tieto prezentácie organizuje vo dvoch formách. V jednom type podpory 
ide o tzv. českú ofi ciálnu účasť na vybraných akciách (asi 30) konaných po celom 
svete. Druhým variantom podpory sú spomínané spoločné účasti na špecializovaných 
výstavách a veľtrhoch v zahraničí, zabezpečované v rámci OPPI - program MARKE-
TING. Na túto výzvu je alokovaných 151 200 000 Kč. Nárok na podporu majú aj tie 
české fi rmy, ktoré vystavujú mimo ofi ciálneho českého spoločného stánku. Na veľtrh 
Heimtextil organizuje účasť ATOK a na veľtrh ISPO Asociácia výrobcov športového 
tovaru (AVOZ) . 

„Na mníchovský veľtrh ISPO máme prihlásených 60 vystavovateľov z ČR, z čoho 
až ¾ spoločností využili možnosť a podali si žiadosti na získanie dotácie,“ hovorí člen 
predstavenstva AVOZ, Ing. Jaroslav Vondruška a dodáva: „Zvyšné fi rmy túto možnosť 
nevyužili, či už z toho dôvodu, že majú sídlo v Prahe, čo je na získanie dotácie vylúče-
né,  alebo čerpali v minulosti prostriedky z iných fondov. Podpora samostatných expo-
zícii, ktorú v súčasnosti zastrešuje CzechTrade je obrovskou príležitosťou pre fi rmy 
pri ich prieniku na zahraničné trhy. V značnej miere využívajú dotácie aj spoločnosti 
v Poľsku, Maďarsku, nehovoriac o krajinách západnej Európy. Čo je však zarážajúce, 
Slovensko z tohto „kruhu pomoci“ akosi vypadlo. Problémom je podľa môjho názoru 
nefunkčnosť asociácií, a tak chýba ofi ciálny partner, ktorý by sa za podnikateľov po-
stavil. O tom svedčí aj účasť zo Slovenska na januárovom veľtrhu ISPO – zúčastní sa 
ho len jedna slovenská spoločnosť, Northfi nder, a.s.“

ATOK  odporučil vo svojom návrhu zaradiť veľtrh HEIMTEXTIL 2014 (bytový textil) 
do zoznamu podporovaných aktivít v rámci uvedeného programu. Návrh bol prijatý a 
prihlásilo sa 12 výrobných fi riem a ATOK. „Podmienkou získania dotácie je zabezpeče-
nie spoločného stánku minimálne troch fi riem, ktorý slúži zároveň ako české odborné 
informačné centrum. Ostatné fi rmy sú vo svojich individuálnych stánkoch v rámci 
odborového členenia veľtrhu. Z projektu sú hradené náklady spojené s prenájmom 
plochy, výstavbou stánku a jeho grafi kou a prípadne ďalšie náklady spojené s jeho 
prevádzkou,“ hovorí Ľudmila Halkovová z ATOK-u. 

HEIMTEXTIL je svetový veľtrh, ktorý určuje trendy v materiálovom zložení a fareb-
nosti bytového textilu na nastávajúcu sezónu. Samozrejme, že sa v minulých rokoch 
prejavila kríza v odvetví aj na tomto veľtrhu, ktorá sa premietla do úbytku vystavova-
teľov i návštevníkov. Avšak dnes to už neplatí. Pavilóny sú zaplnené a po veľtržných 
komunikáciách je niekedy ťažké aj prejsť. „HEIMTEXTIL proste žije a je škoda, že sa na 
ňom ešte vo väčšej miere neprezentujú nové české fi rmy,“ zhodnotila L. Halkovová.

12.-14.03.2014

   düsseldorf, germany

Informácie pre návštevníkov, predaj 
vstupeniek, komplexné cestovné služby:

ALFAcon s.r.o. _ Dobšinského 18 
811 05 Bratislava

Tel. +421 2 5262 1232 _ Fax +421 2 5244 2291
info@alfacon.sk 

www.alfacon.sk

www.gds-online.com

covník/rok) než v oděvním (630 tis. Kč/ pracovník/rok). V textilním sektoru pro-
duktivita vzrostla o 2,7 %. Stejně tak v oděvním sektoru, kde produktivita vzrostla 
o 19,3 % oproti stejnému období předchozího roku. Zdroj dat: ATOK
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Je zrejmé, že nejde o jednorazové akcie, ale dl-
hodobé, čo samozrejme vyžaduje neustále nové 
a originálne nápady. To je odpoveď na otázku mnohých 
maloobchodníkov – ako dostanem ľudí do obchodu 
a keď tu už budú, ako ich motivovať, aby nakúpili? 

Každý maloobchod má svoj scenár, ktorý ovplyv-
ňuje veľa faktorov. Sortiment, fi nancie,  cieľová 
skupina zákazníkov či atmosféra. Odborníci na ma-
loobchod napriek tomu hovoria o štyroch faktoroch 
ovplyvňujúcich úspech konceptu: sortiment, atmos-
féra obchodu, programy, resp. dianie v obchode 
a zákaznícky servis. Tento základ treba stále dopĺňať 
novými zaujímavými nápadmi, ktoré naznačujú, že 
v obchode sa stále niečo nové deje. 

Napriek tomu, že dnes sa správanie zákazníka 
zmenilo a mnohí ho berú ako druh trávenia voľného 

času, hlavným dôvodom, prečo idú ľudia nakupo-
vať je, že potrebujú alebo chcú konkrétny produkt. 
Expertka na maloobchod Patricia Norinsová, porad-
kyňa vo fi rme American Express uviedla pre časopis 
Sportwear International, že sortiment v obchode musí 
hovoriť jasný príbeh: „Ideálne je, ak obchodník dá 
obchodu istý druh osobnosti, jeden kľúčový vzhľad 
a pocit, ktorý sa prejaví sortimentom a vizuálnym 
merschandisingom. Len tak môže zákazník rozoznať 
starostlivú skladbu tovaru.“

Dôležitým faktorom je tiež aktuálnosť. Zaujímavý 
sortiment treba mať v obchode stále. To, čo je tren-
dové a je o to záujem, to treba mať v obchode mať. 
Obchodník takto dáva zákazníkovi dôležitý dôvod 
častejšie chodiť do obchodu v priebehu sezóny. Nap-
ríklad Evelyn Hammerströmová z More Jades v Düs-

seldorfe pre ten istý časopis hovorí: „Mať v obchode 
výnimočný tovar skôr a rýchlejšie ako iní je síce dob-
ré. Pri plánovaní skladby sortimentu je však potrebné 
zohľadniť aj ďalší aspekt, a tým je kvalita.“

No nech už máme akokoľvek špeciálny sortiment, 
veci sa samé od seba nepredajú. Na získanie zákazní-
ka sú tu teda ešte ďalšie prostriedky. Jedným z nich 
je k sortimentu alebo značke sadnúca atmosféra, 
ktorá zákazníka láka. Tommaso Pecchiolli majiteľ 
značky Gerard Loft z Florencie hovorí: „Hlavnou at-
rakciou obchodu je jeho imidž. Originalita a kreativi-
ta sú základné elementy, ktoré sa musia zákazníkovi 
sprostredkovať. Treba ho pozvať na cestu do sveta 
obrazov, tónov a celkom neočakávaných dojmov.“ 

Podľa odborníkov je práve toto cesta ako si získať 
nových a udržať verných zákazníkov.

Maloobchodný priestor ako zóna zážitku
FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCICH VZHĽAD MALOOBCHODU JE VIACERO. KU KĽÚČOVÝM 
SI TREBA VYBRAŤ VHODNÚ SKLADBU DOPLNKOVÝCH. 

DARINA VITTEKOVÁ

Maloobchodníci naprieč celej Zeme musia do obchodu doniesť veľa kreativity a nápadov, a to všetko s jedným cieľom – zvýšenie frekvencie zákazníkov.  
Nápady od vystavovania kuriozít, cez podpisové akcie s celebritami a koktejlovými párty či nahými modelmi vo výkladoch siahajú až k tanečným marató-
nom, nakupovaniu pri raňajkách alebo dlhým nočným nákupom. Takéto zábavné akcie sú presne tým, čo už v roku 1999 označil Georg Ritzer vo svojej 
knihe o revolúcii v názore na konzum ako „retailtainment“.  
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ANITA obchodní zastúpenie SR:
Phone +421 907 264 667 · slezakova@anita.sk

www.ani ta-matern i ty .com

CUP  B – J

Anita maternity – spodní prádlo a plavková
móda pro nastávající a kojící maminky 

Kontakt:
SK - 00421 0905 730 513
CZ - 00420 2 205 71 203

www.felinainternational.com
FASHION 898





V/O zastúpenie pre Slovensko: kilepa, s.r.o., Trnava, mobil +421 903 707 888, e-mail: otto@mustang.sk, otto@ttailor.sk
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