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PRÍHOVOR
Cieľom každého z nás,

ktorý sa vrháme do podni-
kania akéhokoľvek druhu
je pozbierať v jeho závere
bohatú úrodu. Ktovie ale
koľkí si vôbec vopred uve-
domíme, z akých zastávok
sa vôbec trasa za profi-

tom skladá. Nejde iba o to vyrobiť konkrétny pro-
dukt, službu a odovzdať ich do rúk konečného
užívateľa. Celý proces úspechu je oveľa zložitejší.
„Úspech je súčet malých úsilí opakovaných deň
za dňom,“ vyhlásil kedysi americký spisovateľ
Robert Collier. Bolo by mylné domnievať sa, že
skórovať nám pomôže iba náš pot. Platné body
na konto v skutočnosti pripisuje druh, množstvo
a miesto príležitostí, kde ten pot zo seba vydáme.
Ako ste už z listovania v našom časopise počas
jeho dvoch dekád existencie určite vycítili, nepo-
strádateľnými platformami v boji o úspech sú
výstavy a veľtrhy. I pre nás sú práve tieto poduja-
tia tematickými piliermi. Predstavujú excelentný
spôsob získavania zákazníkov, pomáhajú zvyšo-
vať obchod, umožňujú priamy kontakt so všet-
kým, čo súvisí s daným sektorom, navigujú 
v trendoch, zozbieravajú ohlasy a očakávania. 
Aj keď sa pre mnohých môžu zdať drahou inves-
tíciou, jednoducho sú skúsenosťou na nezaplate-
nie. Čo i len v roli návštevníka, pozorovateľa, 
ktorému pomôžu zmapovať aktuálnu situáciu 
v odvetví jeho interesu. 

Nachádzame sa momentálne v šesťmesač-
nom období trvania univerzálnej expozície 
Expo v Miláne, z ktorej atmosféru vám priblížime 
i v tomto čísle. A hoci tu v podstate nejde 
o obchod, každý sa sem príde predať.
Usporiadateľ prostredníctvom kolosálneho areálu,
organizáciou a vyslaním ústrednej myšlienky, 
ktorá je mottom podujatia. 
Vystavujúce štáty cez pavilóny, zoskupujúce to
„naj“ typické v ich národných farbách. 
Návštevníci cez záujem, ktorí vyjadria svojou účas-
ťou a zvedavosťou spoznať svet pod jednou stre-
chou. Všetkých však zjednocuje snaha vykloniť sa
z naširoko otvoreného okna súčasnosti a spoločne
sa rozhliadnuť po sľubných lúčoch zajtrajška.
Možnosť, ktorú zvyčajne ponúkajú i veľtrhy 
a výstavy. Nebojme sa teda práve na nich nadopo-
vať a nadýchať čerstvého vzduchu pred zápasmi
rozhodujúcimi o úspechoch v našom podnikaní.    
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viskóza a zmesi podľa sezónneho zamera-
nia. Nízke váhové hodnoty a mäkké úpra-
vy zaistia príjemný dotyk, štíhlu líniu však 
podporia elastické komponenty. Plátno a 
keper budú v jednofarebnom vyhotovení 
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KOŠELE
Sú skôr športovým a outdoorovým prvkom dám-

skeho šatníka, ktorý formou najviac pripomína klasickú 
pánsku košeľu. Výsledkom je priliehavý strih s minidi-
menziami golierov, manžiet, lég či kapsičiek, ktoré majú 
často oblé zakončenie. Z materiálov víťazí bavlna, ale aj 

Trendy dámskych blúzok a pánskych košiel na rok 2016

Módne kúsky 
pre dokonalý outfi t  
JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORA, IMAGE.NET BY GETTY IMAGES – MBFW MOSKVA – OLEG NIKISHIN, MBFW MADRID

Súčasný dámsky outfi t, to je celý rad samostatných súčastí, ktoré môžu vytvoriť poskladaný 
alebo vrstvený celok. Blúzky, košele, topy, tričká, tuniky...  sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 
Dámska móda je teraz rozmanitá, plná rôznych smerov – jednoliata linka prakticky neexistuje. 
Spoločným menovateľom by snáď mohli byť štíhle a pretiahnuté formy, pokiaľ však nejde 
o zavinovacie či rozviate efekty. Ďalším spojivom môže byť aj výber materiálov, ktorý sa sústredí 
na inovované odľahčené typy s mnohými pridanými hodnotami ako sú mäkkosť, príjemný ohmat, 
priedušnosť, ľahká údržba..., ale predovšetkým prijateľné fyziologické vlastnosti.
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alebo ako pestro tkané typy v prúžkoch, kockách aj ká-
rach stredných dimenzií. Potlače sa sústredia na jemné 
dezény bodiek či kvietky. Detaily budú sofi stikované 
a využijú rôzne dimenzie vzorov, kolorit pri podšívaní 
sediel, manžiet, lég. Nebudú chýbať ani drobné výšivky 
značky alebo loga.

BLÚZKY
Budú mať vysoko dámsky alebo dizajnový výraz. 

Môžu mať ako priliehavú líniu, tak širší strih, ktorý je 
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daný štýlom a predovšetkým použitým materiálom. 
Tým je často voál alebo šifón hodvábneho charakteru, 
spravidla z dokonale upravených chemických, ale aj 
syntetických vlákien novej generácie, a tiež hodváb na 
slávnostné príležitosti. Tie priliehavé sú z bavlnených 
či zmesových kvalít v ľahkých plátnach kompaktného 
charakteru a s elastickým prvkom, ktorý dovolí mnohé 
strihové zvláštnosti geometrického rázu, ako je asymet-
ria, cípy, vrapovanie a texturizácia. Forma bude mať naj-
rôznejšie riešenie, nebude  chýbať klasika s golierom, 
klasické zapínanie a rukávy s manžetou, ale aj mnoho 
ďalších netradičných podôb.
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TUNIKY
S ľahko aj veľmi predĺženou dĺžkou budú často pripomínať mini šaty s hlbokým 

výstrihom a s rôznou dĺžkou rukávov, buď so skrytým prepásaním alebo ako voľné 
s opaskom. Aj tu bude vyjadrená sezónnosť materiálov: na leto bude určená pokr-

čená bavlna či viskózový voál a ľahké džerseje, na chladné obdobie regulárne 
pleteniny alebo syntetické splývavé úplety. Budú  jednofarebné, ale aj potla-
čené, na letné obdobie najmä s námetmi kvetín, fantazijnej geometrie, fi gu-
rálnymi motívmi a patchworkovými vzormi plných farieb v solídne divokom 
farebnom kolorite. Nechýba ani zdobenie rôznymi bordúrami, čipkové vsadky 
pre romantický vzhľad a výšivky alebo potlače a aj asymetricky či náhodne 
umiestnené alebo kaskádovité volány.

TOPY A TRIČKÁ
Topy budú vo veľmi priliehavej línii často bielizňového charakteru, nieke-

dy v hladkom inokedy štruktúrovanom strihovom riešení. Raz vyzerajú ako 
atletické tielka, inokedy ako blúzky bez rukávov a golierov. Pretože sú vo veľ-
mi intímnom vzťahu s telom, je výber materiálov dôležitý. Úplety z jemnej če-

sanej bavlny a modifi kovaných viskóz (MODAL, TENCEL) alebo polyamidov 
(TACTEL) podporené elastickou zložkou spĺňajú funkciu príjemného nose-
nia. Na rozviate typy to budú predovšetkým viskózové voály, jednofarebné 
alebo potlačené, niekedy doplnené  priedušnou väzobnou štruktúrou.

Tričká budú v klasickej T forme v minimalistickom vyhotovení, zúžené 
v telovej partii s rôzne riešeným výstrihom, ktorý môže v hlbokej chrbtovej 
partii končiť šnurovaním. Budú jednofarebné alebo s potlačou na jednotli-
vých úsekoch. 

TRENDY

 MÓDA REVUE máj 20156

Strihová línia súčasnej košele je ustálená do štíhlej 
podoby a v zásade sa nemení. Zmenu sa snažia čas 
od času priniesť experimentálni avantgardisti, väčšinou 
s veľkým „humbukom“, aby sa potom zase v tichosti 
vrátili k bežným formám a svoj postoj k nezvyčajnos-
ti zdôraznili napríklad mini golierikom... Nejde ani tu 
o výrazné zmeny, kolotoč módy síce slúži ako spoľahlivý 
motor ekonomiky, ale neobvyklé premeny ho môžu skôr 
pribrzdiť ako podporiť. Ak klasický strih a detaily vyho-
vujú svojim ustáleným proporciám, móda si ich pokojne 
rada zachová. Inovácie u košieľ sa v budúcich sezónach 
odohrajú predovšetkým v použitých materiáloch, vzo-
roch, štruktúrach, detailoch a dekoroch. A tieto zdanlivo 
nevýrazné zmeny budú zmenami kvalitatívnymi s mno-
hými pozitívnymi vlastnosťami, ako je napríklad ľahká 
údržba, ktorá práve u košieľ hrá významnú úlohu.

FORMY
Štíhla verzia je priliehavá na telo, pri zimných typoch 

s určitou dávkou elasticity, pri letných len s mizivou. 
Voľná športová košeľa (alebo nie práve štíhla) má voľ-
ný strih a záhyby v chrbtovej partii. Rukávy sú ukon-
čené stredne vysokou manžetou na jeden-dva gombíky 
s rozparkom, ktorý je niekedy tiež doplnený o pomocný 
gombík. Letné typy mávajú krátke rukávy, tie dlhé sa vy-
hŕňajú. Golier má len strednú veľkosť, je klasický alebo 
široko otvorený, športové typy majú zapínacie špičky. 
Výnimočným detailom je mini golier, golier s guľatou 

špičkou či indický stojačik. 
Zapínanie je umiestnené 
v lége, alebo len v hladko 
spracovanom okraji. Vrecko 
je našité na ľavej časti hrudní-
ka, športové typy majú vrecká 
dve, niekedy so zapínacou pätkou. 
Košele na slávnostné príležitosti sú 
buď tradičné alebo doplnené zámikmi, 
volánikmi či iným nezvyčajným striho-
vým alebo plastickým dekorom.

MATERIÁLY
Na letnú sezónu to bude dotyk príro-

dy prostredníctvom jemných bavlnených 
alebo ľanových plátien a voálov, aktuál-
ne budú priedušné väzobné štruktúry 
s delikátnym rustikálnym vzhľadom, 
gázy a ľahko pokrčené typy, pre špor-
tové košele keper v nízkej hmotnosti, 
niekedy s ľahkou brúsenou úpravou, ino-
kedy s kompaktným omakom. Spoločné 
budú mať mäkké fi nálne spracovanie 
a priedušnosť. Aj keď košele nemusia 
byť priam na telo, sú jeho dôvernou 
spoločníčkou a mali by mať aj veľmi po-
zitívne fyziologické vlastnosti. Košele na 
zimnú sezónu budú z bavlnených plátien 

Košeľová DOKONALOSŤ
Košele, pôvodná súčasť pánskych i dámskych odevov sa po stáročia vyvinuli do dnešnej klasickej formy. 
Bez košele si nedokážeme súčasný pánsky outfi t ani predstaviť. Pánske košele sú právom súčasťou slávnostného obleku, 
práve tak, ako dominujú mestskému štýlu casual, sú nenahraditeľné pri štýle street style či u veľkej skupiny outdoorových 
odevov a tiež spoluvytvárajú odev avantgardne motivovaných spotrebiteľov.
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VZORY
Vzorové motívy sa sústredia na tradičné pruhy 

a prúžkovanie, drobné kocky a kára, drobné žakárové 
geometrické kresby, rastlinné i fi gurálne námety. V po-
tlačiach sa využijú kvety, arabesky, kresliarske motívy 
s ovocím, zvieratami, drobná geometria. Letné námety 
budú charakteristické plážovými a tropickými kresbami, 
retro motívmi, klubovými prúžkami, na športových ver-
ziách sa objaví aj tartan. Spraná a vyblednutá úprava 
dodá už spomínaný retro vzhľad. Drobné kvietky, pra-
videlné bodky aj náhodné bodkovanie či fľaky budú pre 
obe sezóny veľmi módnou záležitosťou.

FARBY
Biela a pastelové ľahko zastrené odtiene, 

živé a jasné farby na šport, temnejšia verzia 
na zimu.

DETAILY
Drobnosti – farebne obšité dierky, rôz-

nofarebné gombíky, sedlá podšité odlišným 
vzorom, to isté na manžetách či golieroch, 

hra patchworkových námetov, rôzna 
dimenzia vzorov na rôzne partie 
košele...

a z kepru, športové často ako fl anelové typy so za-
tepleným vlasovým efektom. Slávnostné košele budú 
z hodvábu, viskózy, bavlny a najrôznejších zmesí, ale 
využijú aj efekty lesku a matu, transparentnosť a kovové 
efekty.
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liere s guľatými špičkami. Zaujímavé budú obojstranné 
typy, ktoré využijú odlišnú farebnosť pre efekt geomet-
ricky riešených šálových golierov.

TRADÍCIA
Bude vyjadrená v športovom a outdoorovom štýle 

v podobe štylizovaných duffl ecoatov, kratších rovných 
kabátikov s kapucňou a zapínaním na olivky. Využije sa 
farebný kontrast líca a rubu, prípadne nápadito nenápad-
ná aplikácia pre nový výraz tejto klasickej 
formy. Športovo ladené budú aj krátke 
verzie trenčkotu z vlnených alebo synte-
tických materiálov či prešívané zateplené 
plášte z technických syntetických 
materiálov s objemným, niekedy 
aj s kožušinovým golierom.

ná z očividne luxusných materiálov, ako je vlna merino, 
kašmír alebo alpaka. Plášte budú v dĺžkach po kolená, 
v štíhlej strihovej línii, niekedy rozšírené do písmena 
A alebo tiež rovné, prípadne prepásané. V krátkych dĺž-
kach do polovice stehien sú kabátiky podobné veľkým, 
trochu hranatým sakám s klasickým zapínaním, niekedy 
na jeden veľký gombík, inokedy sú doplnené rôznymi 
asymetrickými prvkami v golierových a zapínacích par-
tiách. Prepásanie má predovšetkým funkčnú hodnotu 
a zvýrazňuje štíhlu formu. Vrecká sú našívané alebo 

všité s pätkou, objavia sa predimenzo-
vané prvky, ako sú výrazné goliere, 

krátke a široké klopy, zapínanie 
na veľké gombíky, objemné go-

TRENDY
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PLÁŠTE A KABÁTIKY
Casual elegancia sa objaví predovšetkým na klasic-

kých typoch plášťov z kvalitných vlnených počesaných 
kvalít – velúrov, fl aušov, ľahkých zaplstených meltonov 
či typov s dlhým vlasom alebo klasických tvídov. Nebu-
dú chýbať experimenty s potlačou alebo veľkoplošným 
žakárovým vzorom arabesiek, tiež obria geometria kohú-
tej stopy, štylizovaného kára a kociek v dvojfarebných 
neobvyklých a často kontrastných koloritov. Aktuálna 
je aj vyslovená klasika bez výrazných detailov vytvore-

Dámske plášte a kabátiky na jeseň a zimu 2015/16

Aby zima nechladila 
JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORA, IMAGE.NET BY GETTY IMAGES – MBFW MOSKVA, OLEG NIKISHIN, MBFW MADRID

Jesenné a zimné obdobie bude pre dámsku módnu konfekciu v znamení casual elegancie, out-
doorového či športového štýlu, ale aj hľadaním nových a nezvyčajných foriem, podporených 
nezvyklou farebnosťou. Tradičné vlnené a zmesové tkaniny budú vo vyváženom stave s tými novo-
dobými. Obe komodity sa občas spoločne stretnú v jednom odevnom objekte alebo vo vrstvenom 
celku. Nebudú chýbať ani odľahčené kožušiny, a to ako tie prírodné, tak dokonale spracované 
umelé. Nehmotný objem „bublinkových“ a prešitých syntetických kvalít sa bude vyznačovať vyso-
kou tepelnou izoláciou s mnohými ďalšími funkčnými detailmi a novým vzhľadom štíhlych foriem 
v športovom duchu.

verzie trenčkotu z vlnených alebo synte
tických materiálov či prešívané zateplené 
plášte z technických syntetických
materiálov s objemným, niekedy
aj s kožušinovým golierom.

krátke a široké klopy, zapínanie 
na veľké gombíky, objemné go-
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brmbolcami, návlekmi na zateplenie ramenných častí,  
prstovými aj palcovými rukavicami v najrôznejších vzo-
roch a farebných kombináciách dopĺňajú športové a ou-
tdoorové typy kabátikov a búnd, zatiaľ čo malé pletené 
klobúčiky aj klasické klobúky sú spoločne s jelenicový-
mi rukavicami doplnkom pre casual eleganciu. Nebudú 
chýbať ani kožušinové ušianky. Farebnosť korešponduje 
s modelom a vytvára jednotný celok zimného vzhľadu.

Viac foto na www.modarevue.com

KOSTÝMY
Nový je tiež prístup k zimným verziám kostýmov. 

Kabátiky budú v trochu hranatej geometrickej forme, 
s dĺžkou k bedrovým líniám, ale aj do polovice stehien. 
Asymetria a hra s farebnými obojstrannými kvalitami, 
veľkými gombíkmi, kožušinovými lemami bude určená 
aj na úzke sukne z rovnakého materiálu. Nie je vylúčená 
ani výrazná kocka či vlasový materiál.

KOŽÚŠKY
Návrat k prírodným kožušinám v odľahčenom spra-

covaní prinesie celý rad nezvyčajných typov vrchných 
odevov v netradičných, často vo veľmi výrazných far-
bách alebo kombináciách. Klasicky spracované pláš-
te s dĺžkou ku kolenám a tesne pod kolená majú čas-
to veľmi dlhý vlas. Tiež umelé kožušiny, mnohokrát 
na nerozoznanie od prírodných, budú nachádzať 
v novej sezóne široké uplatnenie. Objavia sa 
rôzne patchworkové vzory, bloková geometria 
a ďalšie farebné efekty. Prírodný a umelý semiš 
a jeho kombinácia s kožou vytvorí u plášťov nad-
časovú eleganciu pre každú príležitosť.

ŠPORT
High-tech – ľahké nylony, potiahnuté typy, 

pierkovoľahké výplne a ochranné membrány 
budú východiskovými materiálmi na športové 
vrstvenie a kombinácie, zateplenie a prešívanie. 
Ľahké bundy a kabátiky majú štíhlu pohodlnú formu 
s funkčnými detailmi, občas sú doplnené niekoľkými 
vrstvami na optimálne využitie alebo majú bublinkový 
prešívaný efekt. Inteligentne výrazná farebnosť sa kom-
binuje so striebristými a matnými neutrálnymi odtieňmi. 
Vrstvy jednotlivých odevných častí sa kopia na seba 
podľa momentálnych poveternostných podmienok, bez 
toho, aby zaťažili nositeľa alebo jeho batôžtek.

Čiapky, klobúčiky, šály, rukavice, návleky – sú ne-
oddeliteľnou súčasťou zimného outfi tu. Objemné zavino-
vacie pletené šály, čelenky a čiapky, ktoré sú doplnené  

TRENDY
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KRÁTKE KABÁTY DO AUTA
Už niekoľko sezón preferované krátke kabáty majú 

formu klasických typov so skrátenou dĺžkou pod seda-
ciu líniu alebo do polovice stehien. Využijú sa tradičné 
vlnené a zmesové tkaniny s mäkkými vlasovými úprava-
mi alebo so zaplsteným povrchom. Vyššie kvalitatívne 
kategórie môžu obsahovať väčší podiel luxusných vlák-
nových komponentov. Pohodlný, ale štíhly strih využije 
jednostranné, ale aj obojstranné zapínanie, bude do-
plnené malým golierom a úzkou fazónou, šálovým 
golierom, pri dvojradovom zapínaní potom širšou 
chlopňou. Samozrejmosťou bude aj vynikajúce 
vnútorné vybavenie so zateplenou vložkou a mnohý-
mi vreckami na nevyhnutnosti.

TRENDY
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ZATEPLENÉ SAKÁ
Práve oni sú určené na pohyb v mestských aglomerá-

ciách, na prebehnutie z parkovacích garáží do kancelárie 
či obchodného centra. Sú to klasické saká s odopínacou 
zateplenou vložkou – vestou z veľmi jemného nylónu, 
s ľahkou výplňou, ktorá takmer nepridá na objeme, ale 
má vysokú izolačnú schopnosť a dá sa zapnúť ku krku. 
Ďalším typom sú saká na hrane zateplených búnd – zo 
saka si berú formu a z búnd materiál – nepremokavé 
jemné syntetické materiály, tiež s odľahčenou výplňou. 
Sú buď geometricky prešívané alebo 
vo vrchnej časti hladké.

Pánske plášte a kabáty na  jeseň a zimu 2015/16

Aj muži sú rozmaznaní
D-CLUB, FOTO: ARCHÍV AUTORA, IMAGE.NET BY GETTY IMAGES – MBFW MOSKVA – OLEG NIKISHIN, MBFW MADRID

Zimy bez extrémnych teplôt s lokálnymi katastrofi ckými situáciami, ktoré však nemajú dlhé trva-
nie, to je súčasnosť a zrejme aj budúcnosť počasia v zemepisných šírkach, kde sa tvorí móda. 
Nie sú potrebné ťažké ochranné bariéry, nie je treba veľa vrstiev, v módnych odevoch sa nechodí 
do Himalájí, na Sibír či na Aljašku. Ale predsa, súčasná populácia je tak trochu rozmaznaná 
a vyžaduje do zimného obdobia funkčné vrchné „obaly“, ktoré neťažia, ale hrejú, sú mäkké 
a príjemné a tiež elegantné. A tých trendy pre pánov ponúkajú v širokej škále.
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kych lokalitách. Ide o bundové typy s mimoriadne 
starostlivou skladbou funkčného vybavenia.

DOPLNKY
Budú ochranného aj módneho charakteru tvore-

né radom malých pletených čapíc, širokou paletou 
objemných šálov a elegantných 
šatiek. Sú buď pletené alebo 
tkané z kašmíru či jemnej vlny, 
ale aj indickej bavlny. Prstové 
rukavice a palčiaky športového 
rustikálneho vzhľadu, ale aj klasic-
ké klobúky a rukavice z jelenice do-
tvoria konečný outfi t a farebne doladia 
celkový vzhľad.

CASUAL ELEGANCIA
Sú dni a situácie, keď sa vyžaduje nadštandardné 

oblečenie a existuje časť pánskej populácie, pre ktorú 
je štýl módnej elegancie normou. Tu sa móda obracia 
k tradíciám, nebudú tu aktuálne žiadne extrémy vo forme, 
ale skôr v dĺžke, materiáli a vo výnimočných detailoch, 
ako napríklad golier a chlopňa z pravej ušľachtilej kožu-
šiny, niekedy aj odľahčené kožušinové futro. Dĺžka bude 
spravidla ku kolenám a materiály viac než luxusné.

VOJENSKÁ INŠPIRÁCIA
Nikdy nechýba v módnom a najmä pánskom svete. 

Dnes si preberajú jej formy a detaily predovšetkým avan-
tgardní tvorcovia. Módny záujem sa sústredí na trenčko-
ty v zimnom vyhotovení s jednoradovým aj dvojradovým 
zapínaním a so širokými klopami. Mladá móda sa zase 
inšpiruje dlhými vojenskými plášťami s ozdobným za-
pínaním, stojačikom, dragúnom a výložkami. Podobné 
kreácie sa objavia aj v krátkych verziách.

TRADÍCIA
Športovo ladená klasika, ktorá nestarne. Krátke 

kabátiky pôvodne z obojstranných vlnených tkanín so 
sedlom, kapucňou a zapínaním na olivky môžu dnes 
využiť aj netradičné materiály, napríklad ľahko zaplstený 
mäkký úplet alebo syntetický vrchný a vnútorný vlnený 
materiál.

ŠPORTOVÉ VRSTVENIE
Využije novodobé high-tech syntetické materiály, 

s mnohými ochrannými funkciami vrátane termoregulá-
cie. Či už sú to potiahnuté, spájané, obojstranné ľahké 
polyamidy, bavlny, fl eece, zateplené 

nehmotné objemy alebo odevné 
„neoprény“, tvoria vrstvené 
odevy do každého počasia. 
Formy sú športové s mož-
nosťou denného nosenia 
v mestských aj vidiec-

TRENDY
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FARBY
Hra svetla, ktoré v priebehu dňa mení intenzitu, slú-

ži ako inšpirácia pre farby na jeseň a zimu 2015/16. 
Ponuré a tmavé tiene noci osvetlené len hviezdami 
alebo zábleskami svetla prechádzajú do zahmlených 
nedefi novateľných nuancí a v priebehu dňa sa vďaka 
intenzívnemu slnečnému žiareniu premenia na žiarivú 
a teplú farebnú paletu.

Podľa tohto scenára stanovila agentúra Modeurop 
tri farebné témy.

POLNOC
Farby noci sú tmavé, blízke čiernej, intenzívne 

a bohaté. Myšlienky sledujú nekonečnosť nočnej 
oblohy, ktorú sem-tam osvetľujú hviezdy. Ide o far-
by pokušenia a zvádzania. Glamúr a luxus sľubujú 
mondénne farby ako  čiernu, tajomnú fi alovú, tmavú 
kardinálsku červenú, modrú a baklažánovú. Svetlé 
záblesky vyvolávajú rafi novanú náladu plnú napä-
tia a extrémnych protikladov.

Dámska a pánska obuv na jeseň a zimu 2015/16

Kto vkročí do zimy bosý? 
DARINA VITTEKOVÁ, ZDROJ MESSE DUESSELDORF, FOTO MESSE DUESSELDORF/MARTIN VEIT, CONSTANZE TILLMANN

Na dnešnú dobu zrejme smiešna predstava. No aj keby sa niekto taký našiel, asi by neodolal bohatej a zaujímavej ponuke 
obuvi na a zimu 2015/16. Všeobecne sa nová móda obuvi nesie v znamení obnovy. Narušia sa klasické témy, inovácia 
zapríčiní vznik mohutných podrážok aj podpätkov, niekedy až predimenzovaných a k nim sa pridá viac lesku a subtílny 
farebný aj materiálový mix. 
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RANNÉ SVITANIE
Ranný úsvit v zime. Tma mizne, pomaly sa roz-

vidnieva. Všetko je ešte rozpité, nejasné a hmlisté. 
„Zobudenie“ farby je subtílne a jemné, dominuje 
pastelové tieňovanie. Chladné modré a šedé neutrály 
vyvolávajú predstavy kameňov ako mramoru alebo 
granitu. 

POLUDNIE
Je poludnie, zimné slnko dosiahlo 

zenit a hreje. Farby sa menia  
– všetko je mäkkšie, tep-
lejšie, bohatšie. Tradičné 
témy vyvolávajú asociáciu 

jesenných, do žlta a červena 
zafarbených lesov so zemitou farebnosťou severnej 
Ameriky. Teplé hnedé tóny s tieňmi medovej a ka-
ramelovej, zlatej, bronzovej a jantárovej tvoria obraz 
farebnosti. 

MATERIÁLY
Obraz materiálov sa ukazuje na jeseň 

a zimu 2015/16 ako veľmi všestranný. Na 
jednej strane ide o oživené povrchy, o mäk-
ké kvality s omakom a štruktúrou. Na druhej 
strane predstavujú dizajnéri aj veľmi čisté 
hladké materiály typické pre modernosť 
a rýdzosť. Výsledné efekty, metalické, lase-
rové dierovanie a prirodzené alebo cielené 
nepravidelné štruktúry navodia napätie. Ma-
teriálom prepožičajú fantazijný až futuristic-
ký výraz 3D efekty, grafi cké resp. ornamen-
tálne vzorovanie. Rustikálne a autenticky 
prichádza pravá koža v teplých červenohne-
dých alebo žltých pichľavých tónoch. Tieto 
druhy kože sa prírodnosťou a dvojfarebnou 
konečnou úpravou veľmi dobre hodia k tra-
dičnej téme. Jašteričie, zebrové a leopardie 
potlače budú v nasledujúcej zime nevyhnutné. Lu-
xusné materiály ako zamat, brokát a buklé, ale aj 

TRENDY
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technické vlákna ako neoprén alebo nylon dostanú 
príležitosť pri kombinovaní s kožou.

Lesk je znova v trende. Lak, často s fi nálnou 
čiernou úpravou, prežíva veľký návrat a hodí sa veľ-
mi dobre pre maskulínne typy. Velúr a nubuk zos-
táva ďalej na módnom pódiu, no lesklá koža je na 
výslní a kožušina a fl auš zastanú väčšinou pozíciu 
dekorácie.

ŠTÝLY DÁMSKEJ OBUVI

ANDROGYN
Dámska obuv s maskulínnymi znakmi ovládne 

dámske šatníky. Patria k nim napríklad poltopán-
ky v dandy štýle. Ušľachtilé Broque (čo sú vlast-

ne zdobené oxfordky), mokasíny alebo monky 
(spoločenské bez viazania, so sponou) sa budú 

vyznačovať silnými podpätkami alebo profi lo-
vanou podošvou. Krátke čižmičky tiež zostanú 
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ŠPORT
Rok 2015 je rokom snejkrov. Okúzklenie športový-

mi témami pokračuje a pri zhotovovaní sár  je mottom 
materiálový mix. Tón v tóne, metalické a velúrové, 
resp. nubukové materiály s malým množstvom  lako-
vania prepožičajú snejkrom osobitné čaro. 

 MUŽI POTREBUJÚ 
NOVÉ TOPÁNKY

CASUAL 
Ako v dámskej aj v pánskej obuvi je veľa impul-

zov z oblasti aktívneho športu. Snejkre a ich príbuzné 
typy odštartujú vstup do nasledujúcej zimy s plnou 
silou. Joggerky a bežecké typy budú tiež vysoko ce-
nené a nové, veľmi čisté nápady prináša do módy 
obuvi tenis. Trend, v ktorom sa kombinujú rôzne ma-
teriály vydrží aj ďalšiu sezónu. Celkovo je však vzhľad 
decentnejší.

MODERNÉ
Buď moderný! Šnurovacie 

čižmy,  tzv. chelsea typy sa 
ukážu v jemnom velúre s kon-
trastne zafarbenými elastickými 
vsadkami, ozdobným štepovaním 
alebo decentným diero-

vaním. Dôležité budú 
rustikálne podrážky. 
Hodnotné materiály, 
v ktorých vidno 
pravú kožu potvr-
dzujú vlastnosti ako 
trvácnosť, hodnotu 
a tradíciu. Optika 
tón v tóne, ručná 
fi nálna úprava 
a remeselnícke 
detaily ako 
dierovanie či 
myšlienky tradície 
neodzrkadľujú. 
Tak ako v móde 

obuvi všeobecne aj 
v tejto téme sú dôležité 
poltopánky.

TRENDY
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v kurze. Členkové topánky budú masívnejšie, najmä 
v platformovej podrážke a/alebo predimenzovaných 
podpätkoch.

BOHO 
Štipka westernu, k tomu trochu hippie štýlu – táto 

multikulturálna zmes sa vyznačuje kreatívnou mnoho-
rakosťou. Westernová obuv a čižmy s vysokou sárou 
v trendovej farbe koňaku majú všetko, čo k tomuto 
štýlu patrí – strapce, denim, káro aj pončo. V hippie 
štýle zvíťazili čižmy s rovnými vysokými sárami. Veľa 
pôvabu sem vnesú lodičky, balerínky a mokasíny 
s opulentnými kameňmi.

POHODLNOSŤ 
Hlavne nech sú mäkké a pohodlné. Podľa príleži-

tosti a ročnej doby dopĺňajú look tejto skupiny biele, 
tenisom inšpirované snejkre alebo rovné topánky 
z veľmi jemnej kože, pravej jahňaciny a s kožuši-
novými aplikáciami. S mäkkým fl anelovým káro-
vaným futrom vykúkajúcim z okraja sáry dopĺňajú 

rad jesenných typov. Viacero úchytiek je 
pri čiastočne dvojfarebnej a z dvoch až 

troch komponentov pozostávajúcej sáry 
v zimnom ročnom obdo-
bí nepostrádateľných. 
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MK, FOTO: VELETRHY BRNO

Chcete představit své novinky pro příští jaro a léto pěti tisícům odběratelů současně? Vaší příleži-
tostí jsou jediné B2B veletrhy módy, obuvi a koženého zboží pořádané pro trh České republiky 
a Slovenska. Již 46. ročník veletrhů STYL a KABO v Brně proběhne od soboty 22. srpna do pon-
dělí 24. srpna 2015.

REPORTÁŽ
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Zájem o účast je již dnes vysoký, čtyři měsíce před 
zahájením pořadatelé registrují 134 přihlášených vysta-
vovatelů. Na veletrhu módy se budou prezentovat mj. 
fi rmy Anita Moravia, Jopess fashion, Manfred Hegler, 
Modela, Pletex, Urban Group, TEXART nebo Tylex. Účast 
na veletrhu obuvi a koženého zboží KABO si již v před-
stihu zajistili tradiční vystavovatelé jako Arteddy EU, 

D.P.K., Dermatex, Geneze, Högl, Lanson Praha, Numero 
uno, Ragazza, Rieker Bohemia, Wendel a další.

Početná účast koresponduje s příznivým vývojem 
na českém i slovenském módním trhu, který se proje-
vil již na posledních veletrzích STYL a KABO. V únoru se 
v Brně prezentoval rekordní počet 767 módních značek, což bylo 
nejvíce od srpna 2010, a jejich kolekce si prohlédlo více než pět 
tisíc odborných návštěvníků, obchodníků a nákupčích. 

V únoru se zároveň vůbec poprvé za 22-letou historii 
uskutečnili brněnské veletrhy módy po oba víkendové 
dny. Za změnou v organizaci veletrhů stály požadavky 
většiny vystavovatelů, kteří v neděli nestačili obsluhovat 
obchodníky. Záměr rozložit nedělní návštěvnost do dvou 
dnů se skutečně podařilo naplnit. O víkendu si expozice 
prohlédly čtyři tisíce návštěvníků, především majitelů 
menších obchodů a butiků, a dalších tisíc odborníků 
zastupujících větší obchodní jednotky podle očekávání 
dorazilo v pondělí. Stejný režim proto zůstane zachován 
i v srpnu a 46. veletrhy STYL a KABO budou zahájeny již 
v sobotu 22. 8. 2015.

Zachována zůstává také cenová politika pro vysta-
vovatele ve formě rozložení cen za výstavní plochu do 
dvou termínů přihlášek plus sada zvýhodněných balíčků 
ze systému PREMIUM a OCTANORM. Místem konání 
obou veletrhů zůstávají pavilony P a F, kde pokračuje 
osvědčené rozložení branží včetně odpočinkových zón 
a přehlídkového mola. Novinky a trendy vystavovatelů 
budou opět prezentovány „živě“ na kontraktačních 
módních přehlídkách. Nově bude koncipováno umístění 
fi rem z oboru „lingerie” v hale P a upravená koncepce je 
připravena také pro vystavovatele v hale F. 

Zvláštní pozornost si zaslouží sekce metrového tex-
tilu a galanterie, která se na veletrhu STYL vrací právě 

jen jednou za rok. Stejně jako v srpnu 2013 a 2014 
se výrobcům prádla či oděvů nabídne možnost kontak-
tovat na jednom místě tradiční evropské dodavatele 
materiálů, kteří v poslední době byli částečně vytlačo-
váni z trhu levnými dovozy z Asie, ale dnes jsou opět 
vyhledávání jako kvalitní a fl exibilní obchodní partneři. 
Společnosti, které v oblasti textilních materiálů a ga-
lanterie mají odběratelům co nabídnout, by na letním 
veletrhu STYL určitě neměly chybět. Cílem pořadatelů 
je minimálně zopakovat loňskou úspěšnou prezentaci 
deseti fi rem z oboru. 

Pokud uvažujete v srpnu v Brně vystavovat, nevá-
hejte s přihláškou. Příležitost oslovit početné odborné 
publikum se rychle blíží a uzávěrka přihlášek spojená 
s desetiprocentní slevou ze základní ceny za výstavní 
plochu platí do 21. května 2015. Na shledanou v srpnu 
v Brně!

Módní novinky pro jaro/léto 2016 
již letos v srpnu v Brně

Madridský Fashion Week
MBFW Madrid, 6.-11. 2. 2015

Na prelome prvého a druhého februárového týž-
dňa zažil Madrid opäť oslavy módy v podobe unikát-
neho podujatia Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 
(MBFWM), ktoré sa nieslo v honosnom štýle, a to 
aj vďaka 30. výročiu tohto známeho módneho podu-
jatia. Nuž a naša redakcia samozrejme na oslavách 
nemohla chýbať. Počas šiestich dní predviedli svoje 
kolekcie na móle štyridsiati štyria dizajnéri a značky 
z rôznych kútov Španielska. Ako to býva každým ro-

kom, aj tohtoročný MBFWM  prilákal množstvo mla-
dých blogerov, módnych nadšencov...  Každá jedna 
prehliadka bola plná ľudí, ktorých spája jedno –  láska 
k móde. Na móle sa predviedli stálice ako Desigual, 
Ana Locking, Ailanto či Aghata Ruiz De La Prada. Na 
„okorenenie“ španielskej módy boli prizvaní aj portu-
galskí módni návrhári Anabela Baldaque, Julio Torcato 
a Miguel Vieira.  

Viac foto na www.modarevue.com

VERONIKA CHMELÁROVÁ/MADRID, FOTO: GETTY IMAGES
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Návštevnosť prekročila oproti minulému februáru 
hranicu štyroch percent, spolu veľtrh navštívilo 21 829 
nákupcov, pričom v prvý deň prišlo na veľtrh o 40% 
návštevníkov viac v porovnaní s minulým obdobím. 
Zhrnuté v medzinárodnom meradle: 9% kupujúcich 
bolo zo zahraničia, dovedna zo 63 krajín, prvenstvo 
malo Portugalsko, nasledovali obchodníci z Francúz-
ska, Talianska a Veľkej Británie. Najvýznamnejší ná-
rast bol zaznamenaný v počte obchodníkov z Veľkej 
Británie (o 140%), Talianska (23%), Francúzska (8%) 
a USA (7%), ako aj z Českej republiky, Írska a Litvy.

Veľtrh prilákal 1 200 značiek z oblasti textilu, obuvi, 
detskej módy, koženého tovaru, mladej streetstylovej 
módy, kabeliek a doplnkov, čo predstavuje nárast 
o 14% v počte vystavujúcich fi riem. Navýšenie o 4,6% 
oproti minulému februárovému vydaniu bolo aj v ná-
raste prenajatej plochy. Za osobitnú zmienku stojí aj 
skutočnosť, že na veľtrhu Momad Metropolis sa po 
prvýkrát predstavilo 274 nových značiek, a to najmä 

v segmente mladej módy, čo je presne sféra, ktorá 
hýbe dnešným trhom módy.  

Napriek tomu, že obchodníci sú kvôli zlej zimnej 
sezóne opatrní a ešte stále predávajú svoje zimné zá-
soby, väčšina vystavovateľov potvrdila, že nálada na 
trhu sa začína zlepšovať. Spokojní boli najmä s prvým 
dňom veľtrhu – nedeľou, ktorú označili za „veľký deň 
pre biznis“, a to vďaka vysokej návštevnosti nákupcov, 
ktorí im umožnili získať nielen veľký počet nových 
kontaktov, ale aj uzavrieť tento deň s veľmi dobrým 
skóre uzavretých predajných kontraktov. „Celkovo 
možno zhrnúť, že obchodníci sú zdržanlivejší, čo sa 
týka objednávok, ale určite tu vidíme aj nové obchod-
né príležitosti. Ešte je však skoro hovoriť o skutočnom 
oživení trhu,“ povedal  Joseba Aguirre, riaditeľ španiel-
skej značky Solid.   

Ďalší ročník Momad Metropolis je stanovený na dátum 11. až 
13. septembra 2015, od piatku do nedele a opäť je obohatený, tak 
ako v septembri 2014, o veľtrhy Bisutex, Intergift a Iberjoya.

V Paříži poblíž místa, kde stávala v 19. století Porte 
Doree – Zlatá brána, v blízkosti lesíka ve Vincennes, 
dnes odpočinkové a výletní zóny Paříže sídlí dnes v mo-
numentálním paláci ve stylu Art Deco, muzeum těchto 
vln imigrací. 

Ale k historii paláce: vznikl u příležitosti koloniální 
výstavy v roce 1931, která se konala v oblasti Vincen-
neského parku, jako pavilon zasvěcený koloniálním 
světům. Po výstavě sloužil jako muzeum zámořské 
Francie, od roku 1960 jako muzeum afrického a oce-
ánského lidového umění bývalých kolonií. Tyto rozsáhlé 
sbírky se přestěhovaly v roce 2006 do nové budovy 
muzea v Branly, do těsné blízkosti Eiffelovy věže. Bu-
dovu navrhl Jean Nouvel, jeden z největších architektů 
současnosti jako neobvyklý výstavní prostor prorostlý 
zelení. Ale vraťme se k té staré budově, ta je od roku 
2007 muzeem imigrace. Je impozantní už svou fasádou 

s basreliéfní výzdobou, která připomíná jednotlivé země 
francouzských kolonií, vnitřními barevnými vykládanými 
a mozaikovými podlahami, stropy, nástěnnými malbami 
a výzdobou ve stylu art deko. Muzeum má 16 000 m2 

výstavní plochy a vzpomíná na imigranty prvních vln, 
dokumentuje předměty, které si přinesli ze svých zemí, 
představuje jména a fotografi e, ale především ohromují-
cí statistiku s více než šesti nulami na konci.

Ve velkém výstavním sále muzea se v únoru kona-
la zajímavá výstava pod názvem Fashion MIX. Mnoho 
významných tvůrců, kteří ovlivnili pařížskou a tím 
i světovou módu v průběhu doby, pocházelo právě 
z imigračních genových zdrojů. A jejich modely, často 
s příběhovou dokumentací byly předmětem této výsta-
vy. Jména jako Schiaparelli,Valentino, Paco Rabana, 
Dries van Noten, Balenciaga, Margiela… po mnoho 
desetiletí vytvářela image francouzské módy s lehkým 
dotekem země původu tvůrce. V Paříži působila i celá 
řada významných japonských tvůrců – Kenzo, Yamamo-
to, současná skupina Come des Garson, Issey Miyake, 
kteří svým geniálním způsobem ovlivnili módní dění. 
Nádherná výstava se směsí modelů od začátku 20. 
století do současností ukázala také proměnlivost módy 
během jednoho století.

Viac foto na www.modarevue.com

Aký bol MOMAD Metropolis?

Proměnlivost módy
Paříž, únor 2015
JČ, FOTO: AUTOR

Dnešní imigrační tendence, které dělají těžkou hlavu mnoha vyspělým státům v Evropské unii, nejsou 
z historického hlediska žádnou novinkou. Velké imigrační vlny zažívaly státy Evropy i Ameriky. Francie 
byla pro mnohé imigranty vysněným cílem v 19. i 20. století. Chudí lidé z okolí Středozemního moře, 
Italové, Španělé, Portugalci přecházeli hranice s minimem osobních věcí, přistávali v chatrných člu-
nech i v parnících, zdolávali horské průsmyky. Imigranti přicházeli i z bývalých kolonií, nebo z Ruska. 
Mnozí šli za vysněným lepším živobytím nebo ve snaze zachránit si pouhý život.

Muzeem imigrace

Véra Aboréa, Shiaparelli, Valentino

MOMAD Metropolis – Madrid, 8.-10. 2. 2015

VERONIKA CHMELÁROVÁ, FOTO: IFEMA

Štvrtý ročník medzinárodného módneho veľtrhu Momad Metropolis, ktorý organizuje IFEMA, 
priniesol pozitívne správy. Februárové vydanie, ktoré bolo tentokrát rozložené na nedeľu, pondelok 
a utorok (8. 2.-10. 2. 2015) sa nieslo v znamení plusových čísiel. Plusy sa prejavili vo zvýšenom 
počte odborných návštevníkov, v počte vystavovateľov i v prenajatej ploche výstavných expozícií. 
Rekord dosiahli aj premiérové značky, ktoré sa veľtrhu zúčastnili po prvýkrát. 



JČ, FOTO: AUTOR

Knofl ík, pro mnohé zanedbatelná funkční drobnost a doplněk, který 
nemá valného významu na našem oděvu. Opak je pravdou. I tato drobo-
tina má svou historickou hodnotu, je předmětem sběratelských zájmů, 
obdivu a funkce.

MILÁNO, MONIKA KOLLÁROVÁ, FOTO: ARCHÍV AUTORA A SAVERIO LOMBARDI VALLAURI

Nábytok má už jasnejšiu predstavu o tom, ktorým smerom sa bude v najbližšej dobe uberať. Orientačné šípky nasmeroval už opakovane v polovici 
apríla svetoznámy veľtrh Salone del Mobile v Miláne. Tradičné podujatie nielen predstavilo, odhalilo a prekvapilo, ale i úspešne zvládlo úlohu akejsi 
generálky severotalianskej metropoly pred štartom univerzálnej show Expo. 
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V pařížském Muzeu mody a textilu byla v únoru 
zahájena výstava Buttons. Mapuje vývoj knofl íků 
po staletí, materiály, ze kterých byly vytvářeny 
původně ruční prací, představuje výrobu prvních 
v manufakturách. 

Knofl íky jsou prezentovány jako artefakty, kdy 
jejich zdobnost měla často větší význam než  fun-
kce, kde každý knofl ík znamenal materiální mož-
nosti uživatele. Na didaktické přednosti výstavy ve 
Francii jsme si už zvykli, tato je doplněna oděvy 

z historických sbírek, soupravami knofl íků, dobovými malbami a fotografi emi, ohrom-
nou soukromou sbírkou, ukázkami průmyslové výroby knofl íků v její prvopočáteční fázi, 
ručně vytvořenými knofl íky s dekorační funkcí broží z období secese i art deco… Jsou 
tu i modely významných jmen módních tvůrců jako je Dior, Coco Channel, ale i prádlo 
s desítkami drobných knofl íčků či vysoké boty zapínané na malé knofl íky. Tato výsta-
va naučí každého vážit si i sebemenšího detailu módního světa.

Viac foto na www.modarevue.com

Aj keď výsledná bilancia nepokorila tohto roku ďalší rekord, i tak sa hovorí o čís-
lach, za ktorými stojí istota a o ktorých sa v súčasnosti mnohým iným sektorom iba 
sníva. Už 54. vydanie veľtrhu si nenechalo ujsť dovedna 310 840 návštevníkov. Pozo-
ruhodným údajom bola prítomnosť 69% zástupcov zo zahraničia, charakteristických 
nielen vysokým odborným profi lom, ale aj kúpyschopnosťou. Ako potvrdili vystavova-
telia, jednoznačne najsilnejším trhom v súčasnosti zostáva Čína, v popredí sa udržuje 
Nemecko a povzbudzujúcou je aj prítomnosť Rusov. Zvýšil sa záujem u nákupcov zo 
Stredného východu, hlavne zo Saudskej Arábie, Libanonu a Egypta a nárast zazname-
nali zástupcovia z USA, Veľkej Británie a Indie. „Spoločnosti, ktoré sa tu prezentovali, 
vyjadrili veľkú spokojnosť s úrovňou klientely a s konkrétnymi obchodnými výsledka-

mi, ktoré dosiahli počas šiestich dní podujatia,“ prehlásil Roberto Snaidero, prezident 
Salone del Mobile. Na veľtrhu, tematicky a typologicky rozdeleného na príslušné výsta-
vy, sa veľkej pozornosti tešil i 18. ročník expozície mladých dizajnérov SaloneSatellite, 
ktorej sa zúčastnilo 700 návrhárov s vekom pod 35 rokov.

Čísla sú určite dôležitým ukazovateľom podujatí tohto druhu, ale ako sme sa mohli 
sami presvedčiť, zoznamujúc sa s poslednou „úrodou“ dizajnu bádaním v stánkoch 
na výstavisku alebo predieraním sa džungľou sprievodných podujatí Fuorisalone 
v Miláne, úžasným faktom je, že pre Salone v skutočnosti neexistuje defi nitívne číslo, 

KNOFLÍKY
Paříž, muzeum mody a textilu, 
Palác Louvre, únor 2015

Dizajn s číslami do nekonečna
Salone del Mobile 2015, Miláno 14.–19. 4. 2015

Muzeum mody a textilu – Palác Louvre

Quagliotti

Meritalia
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Proposte so širšou 
účasťou i sortimentom
Proposte 2015, Cernobbio 27.-29. 4. 2015

Dôležitý medzinárodný charakter podujatia, dopo-
siaľ s prítomnosťou výhradne európskych operátorov, 
umocnila medzi 93 vystavovateľmi premiérová účasť 
i troch tureckých výrobcov. Kompletnú ponuku látok na 

nábytok, závesy a príslušné doplnky malo vo výstav-
ných priestoroch Villa Erba možnosť vidieť 6 231 náv-
števníkov. Výraznejší záujem, v porovnaní s minulým 
rokom (o 3,51% viac), bolo badať u 3 414 spoločností 
zo zahraničia, pričom najevidentnejší nárast obchodní-
kov o 34% zaznamenala Čína.  

Ako dokumentovali predstavené artikle, výrobco-
via okrem estetického aspektu zostávajú mimoriadne 
pozorní aj voči technickej stránke textílií. Dbajú na 
dôkladny výskum a produkciu, podriadenú čoraz viac 
ekologickému charakteru. Pretože je to nielen potrebné, 
ale aj dopyt trhu, ktorý sa postupom času v závislosti 
od životnému štýlu zmenil, volá viac po materiáloch 
s prírodnou orientáciou. Taktiež bolo možné pozorovať, 
že v záujme snahy dokázať konkurovať novým veľkým 
trhom kolekciami, ktoré naozaj oslovia, sa výrobcovia 
vracajú k remeselníckym spôsobom vyhotovenia.      

Proposte okrem nových tendencií debutovala aj 
v predstavení ďalšej typológie výrobkov a experimentál-
ne vôbec prvýkrát uviedla Carpet a Wallcovering Show. 
Išlo tu o snahu kompletizovať a rozšíriť škálu exponátov 
súvisiacich s textíliami o koberce a tapety. Organizátori 
dúfajú, že sa táto myšlienka úspešne uchytí a opätovne 
dostane priestor i v budúcoročnom vydaní Proposte. 

Viac foto na www.modarevue.com

MOK, FOTO: ARCHÍV AUTORA

Odborná verejnosť špecializovaná na bytové textílie zavítala opätovne do talianskeho Cernobbia, 
aby sa v rámci 23. ročníka výstavy Proposte zoznámila s najnovšou ponukou v sektore a s tým, 
čo dekoratívne oživí interiéry v celosvetovej šírke.  

konečný zoznam charakteristík, jednoducho nejaký uzavretý svet. Práve naopak. Dizajn i tentokrát 
dokumentoval, že napriek tomu, že vychádza z presne defi novaných pravidiel, v skutočnosti sa 
rád podriaďuje variabilnosti a doslova pohlcuje každú kreatívnu dušu, ktorá je schopná poznačiť 
ho vlastným podpisom s niečím novým a doposiaľ neznámym. Bolo vidieť, že jeho základňa sa 
rozrastá naďalej. Pozoruhodne zapôsobili napríklad skupiny dizajnérov tej istej národnosti, ktoré sa 
s výrobkami predstavili ako jednotné komunity – napríklad rakúsky dizajn, dánsky dizajn, čínsky 
dizajn, japonský dizajn... Takže kolektívna forma prezentácie, ale priestor a možnosť dostal každý 
aj samostatne. V takej či onakej forme – skúsení i mladí návrhári, prestížne či štartujúce značky zo 
sektoru i mimo neho, kde sa všetci zainteresovaní pokúsili vložiť svoj vlastný podiel do komplexu 
milánskeho sviatku dizajnu.          

Salone a dianie okolo neho je obrovskou komerčnou príležitosťou a zároveň i pohľadom na to, 
ako sa vyvíja štýl bývania, teda ukazovateľom tendencií. Čo prezradil o tých tohtoročných? Ak-
tuálny dizajn hľadá príbeh, ktorý sa snaží vyrozprávať cez daný predmet a spôsob vyhotovenia. 
Rozhodujúca je osobná skúsenosť a inšprácie vychádzajúce z umeleckého prostredia, od osobností 
a z cestovateľských destinácií. Ani tentokrát nezostávajú v zabudnutí úspešné kusy z minulosti, 
oprášené a prezlečené do súčasných šiat. Žiadaná je krása v estetickom stvárnení a kvalitatívnu 
hodnotu stanovuje popri pozornom výbere materiálov upriamenie na detaily s precíznou ručnou fi nali-
záciou. Tvary sa snažia zachovať striedmosť, vo väčšej miere zostávajú jednoduché a bez výstrelkov. 
Farby sa odvolávajú na prírodu, od zelenej, bledomodrej, oranžovej až po odtiene zeme od červenej 
po hnedú. Potlače na textíliach predstavujú geometrické tvary, ale s prevahou dominujú kvetinové 
motívy. Spomedzi poťahových materiálov na sedačky a kreslá je žiadanou koža. Dizajn sa snaží 
v tomto roku poskytnúť bývaniu pohodlný a jednoduchý štýl, v ktorom sa dôležitými spoločníkmi 
stávajú priestor a svetlo.

Viac foto na www.modarevue.comVýklad Max Mara v centre Milána

Mariaantonia Urru

Yutes

Tex. Athenea
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Po škole krátce působil v tehdejším Ústavu oděv-
ní a bytové kultury jako návrhář oděvních prototypů, 
což byla, vzhledem k rozmanitosti práce dobrá ško-
la. Brzy však pochopil, že se musí dát svou vlastní 
cestou, kde si mantinely vytváří on sám. Česlav se 
totiž nenarodil jen jako módní tvůrce, ale také jako 
vynikající kreslíř s obchodním duchem. Založil si 
studio kresby, kde připravuje studenty k talentovým 
zkouškám a učí zainteresovanou veřejnost základům 

výtvarného projevu. Záhy začal, už dávno před tím 
než jsme postřehli termín stylista, oblékat osobnosti 
veřejného dění. A nejen to, získal mnoho zakázek na 
fi remní či profesní oděvy a to není jen o návrhu, ale 
o celkové koncepci, výběrem a zajištěním vhodného 
materiálu počínaje, přes určení velikostního sortimen-
tu, konfekční realizaci, průběžnou kontrolu, kalkulaci 
ceny… a předáním v termínu konče. Jeho poslední 
úspěšnou zakázkou bylo fi remní oblečení pro Řízení 
letového provozu České republiky. A to od hlavy až 

k patě s možnými variantami, ale také doplňky. Na 
takovou zakázku se dělají konkurzy a vyhraje ten 
nejlepší. Nedávno také „oblékl“ personál znovu ote-
vřeného hotelu PARKHOTEL v Praze.

Kde se ale Česlav našel, je jeho současná pedago-
gická činnost. Je oblíbeným profesorem na Vyšší od-
borné škole oděvního návrhářství v Praze, kde vede 
studenty v oblasti oděvní a módní tvorby. Studenti 
dostávají každý semestr tématické zadání, kdy musí 
vytvořit na dané téma několik návrhů, ze kterých pak 
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JANA ČÁSTKOVÁ, FOTO: ARCHIV ČESLAVA JAROŠE 

Česlav Jaroš patří ke generaci, která vystudovala Vysokou uměleckoprůmyslovou školu v Praze, ateli-
ér módní tvorby u paní profesorky Bayerové ještě za minulého režimu. Ať bylo, jak bylo, tato příprava 
módních návrhářů měla už tenkrát vysokou úroveň. Česlav patřil do skupiny kvalitně připravených 
a talentovaných absolventů, z nichž mnozí úspěšně tvoří módu dodnes.

Akademický malíř Česlav Jaroš

Ctitel krásy a proporcí... 

Přehlídka prací studentů pod vedením profesora Jaroše na veletrhu STYL&KABO v srpnu 2013

Česlav Jaroš

Všechny kresby jsou módními ilustracemi k návrhům, 
případně Art ilustracemi.
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pedagogické vedení vybere dva. Ty pak studenti rea-
lizují a vše vyvrcholí přehlídkou, která je také školou, 
školou koncepce a všeho, co taková módní show 
obnáší. Na všem se studenti podílejí. Úspěchy se 
dávno dostavily, studenti pořádají pravidelné módní 
přehlídky nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí. Ať 
už to byla hezká akce na naší ambasádě v Paříži se 
společnou účastí společností Koutný (pánské obleky 
a uniformy) a Tonak (klobouky a čepice….), nebo ve 
Florencii v historickém objektu nad městem společně 

s pražskou gastronomickou školou, která po přehlíd-
ce uspořádala malý raut, ve Frankfurtu nad Mohanem 
na velké lodi a naposledy letos v březnu v Miláně. 
Takže žádné vedlejší módní lokality, ale hned ty stě-
žejní. Pan profesor spolu s kolegyněmi vymýšlí zají-
mavé módní náměty ke zpracování, ale také vedou 
studenty k samostatné práci - a tak ty starší třeba 
vymyslí náměty těm mladším. 

Česlav ze své dosavadní praxe dobře ví, že autor-
ská a osobitá módní tvorba je v současné době velmi 
obtížná. Vede tedy své studenty k zakázkám pro růz-
né fi rmy. Ať už je to společnost, která vyrábí spor-
tovní funkční oblečení, nebo jiná konfekční fi rma, či 
výrobce pokrývek hlavy. Studenti se tak učí poznávat 
různé nové materiály, konfekční technologie a sezna-
mují se s jistými omezeními danými velkovýrobou. 

Při vší náročné činnosti si Česlav najde ještě čas 
vytvářet módní umělecké kresby, možná jen tak pro 
radost. Jaká je jeho současná múza? Černá perla 
z Afriky, která mu dodává energii, motivaci i inspi-
raci.

Pane profesore, jste pro své studenty přísnou autoritou 
nebo shovívavým a laskavým pedagogem?

Snažím se být spíše jejich starším a zkušenějším 
kolegou, který jim předává profesní znalosti a schop-
nosti.

Jaká je kvalita budoucích módních tvůrců a je v lidských 
schopnostech ji pozvednout?

Kvalita budoucích oděvních výtvarníků-designerů 
je samozřejmě různorodá a mým přáním a snahou je 
co nejvíce rozšířit jejich „profesní záběr“ a portfolio. 

Jaký osobní projekt v poslední době zpracováváte?
Momentálně zpracovávám kompletní corporate 

identity pro Řízení letového provozu ČR, Parkhotel 
Praha a Hotel Intercontinental Praha. 

Už pomalu končí další semestr a nervozita studentů roste. 
Výsledkem zcela jistě bude závěrečný úspěch a poděkování : 
„panu profesorovi s láskou...“

V to samozřejmě plně doufám.....!

Realizace fi remních uniforem pro Řízení letového 
provozu ČR

Realizace návrhů pro zaměstnance hotelu Parkhotel 
v Praze, přehlídka při nedávném zahájení provozu
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Móda Made in Canada 
ALEXANDRA SCHMIDT (VANCOUVER), VLADIMÍRA STEFFEK BEBČÁKOVÁ (TORONTO), FOTO: ALEXANDRA SMIDTOVÁ A ARCHÍV MONIQUE ANDERSONOVEJ 

Prvé, čo vás napadne, sú pravdepodobne drobnosti 
ako prívesky na kľúče, javorový sirup, hrnčeky s nápi-
som, dream catchers (obruče snov) - milé suveníry z 
dielní pôvodného obytaveľstva, prípadne bižutéria. Niek-
torí návštevníci vykročia do The Bay, najstaršieho ob-
chodného domu v Kanade s tradíciou od roku 1670, iní 
sa nezabudnú zastaviť v ikonickej kanadskej lifestylovej 
značke Roots. Na tomto mieste nám nedá nespomenúť, 
že práve tieto dve značky zvyčajne stoja za návrhmi ko-
lekcií pre kanadských olympionikov. 

Ale je naozaj jednoduché nájsť výrobky skutočne vy-
robené v Kanade? Napríklad vysoko kvalitné zimné bun-
dy a kabáty predávané pod značkou Canada Goose sú 
vyrábané v Kanade a každý správny Kanaďan má doma 

aspoň jednu, ale je veľkoobjemová zimná konfekcia tým 
pravým orechovým, čo vám má pripomínať váš pobyt v 
Kanade? Pravdepodobne nie. 

Takže späť k javorovému sirupu. Na fľaške nájdeme 
hrdo proklamované „Vyrobené v Kanade“. Faktom je, že 
javorový sirup je z 98% vyrobený miestne, a teda bez 
začervenania môže niesť takéto označenie. V prípade 
módneho priemyslu sú pravidlá benevolentnejšie a platí, 
že takýmto označením sa môže pýšiť textilný výrobok, 
pri ktorom viac ako 51 percent výrobných nákladov po-
chádza z Kanady. Spočítané a podčiarknuté, ak 49 per-
cent odevu bolo vyrobené niekde inde, stále hovoríme o 
miestnej kanadskej produkcii. Hovoríte si teraz rovnako 
ja, že v takom prípade by nemal byť problém nájsť sukňu 

alebo blúzku „Made 
in Canada“? 

Žiaľ, mýlite sa. 
Nielen vy ako turista, 
prípadne nejaký nad-
šený fashionista, ale 
aj miestni Kanaďania, 
ktorí majú záujem 
podporiť domácich 
dizajnérov a výrob-
cov, to nemajú jedno-
duché. Preto mnohí z 
nich, predovšetkým 
ženy, podporujú tzv. 
slow fashion. Slow fashion môžme popísať ako životnú 
fi lozofi u, kedy spotrebiteľ nie je ľahostajný k osudom 
ľudí pracujúcich v textilných továrňach na druhom konci 
sveta a dbá na kvalitatívne štandardy,  štýl a nadčaso-
vosť odevu, ktorý si kúpil. Vychádza z predpokladu, že 
vysokokvalitný odev má dlhšiu životnosť, čím nepriamo 
redukuje množstvo odpadu predurčeného skončiť na 
skládkach v budúcnosti. Slow fashion je individualistic-
ká, využíva lokálne ľudské zdroje a kladie dôraz nielen 
na fi nálny produkt, ale aj na jeho pôvod a spôsob kde, 
ako a kto ho vyrobil. Podporuje osvetu, zdôrazňuje tr-
vanlivosť a preferuje použitie fair-trade materiálov. Mno-
ho menších nezávislých kanadských dizajnérov, ktorí 
pracujú podľa týchto princípov, je nadšených svojimi 
výsledkami, pretože ich zákazníci, ktorí nakupujú podľa 
týchto zásad, kupujú menej, ale o to kvalitnejší tovar za 
ceny, ktoré umožnia miestnym dizajnérom prežiť.

Na druhej strane priaznivci fast fashion uprednost-
ňujú nadšenie z nákupov vo veľkom za nízke ceny, 
kolekcie sa navrhujú, kopírujú, vyrábajú, obmieňajú 
a následne vyhadzujú v neúprosnom tempe po celom 
svete. Rovnako ako fast food, oblečenie slúži svojmu 
účelu krátku chvíľu a následne je považované za ne-
potrebné. Fast fashion predstavuje v Kanade hlavný 
prúd módneho priemyslu, kedy sa oblečenie stáva ko-
merčným produktom bez individuálneho prístupu; tento 
koncept doviedla k dokonalosti španielska Zara alebo 
H&M. Ťažko by ste však v ich kolekciách hľadali obleče-
nie Made in Canada. Módny priemysel v tomto prípade 
stavia na globálny trh a využíva lacnú pracovnú silu 
v krajinách tretieho sveta. Raz darmo, súčasnému svetu 
dominuje kvantita nad kvalitou. Vďaka rýchlej a masovej 
produkcii sa móda stáva len ďalšou komoditou. Nové 
trendové kúsky sa v priemere nosia menej ako dva mesi-
ace a výrobcovia sa ani len nesnažia vyrobiť odev, ktorý 
by vydržal viac ako desať praní.

Z ekonomického hľadiska tu existuje tlak vyrábať 
stále rýchlešie, lacnejšie a menej kvalitne, čo na dru-

Predstavte si, že ste práve navštívili Kanadu. Pravdepodobne obdivujete Toronto, Vancouver alebo Montreal a posledný deň svojho pobytu sa 
rozhodnete spríjemniť si nakupovaním darčekov pre svojich blízkych doma. Ako správny svetobežník budete hľadať niečo s visačkou „Made in Canada“. 
Takže, aké máte možnosti?

Originálne šperky z dielne kanadskej dizajnérky 
Monique Andersonovej
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hej strane vedie, žiaľ, k nadmernej spotrebe. Môžeme 
polemizovať o tom, že takáto masová produkcia časom 
spôsobí vyčerpanie zdrojov a zbavovanie sa oblečenia 

na sezónnej, cyklickej báze 
povedie k nedostatku su-
rových materiálov. Z tohto 
dôvodu sa mnohí kanadskí 
zákazníci čoraz častejšie 
prikláňajú ku konceptu slow 
fashion tým, že redukujú 
svoju spotrebu, zaujímajú sa 
o pôvod výrobku a preferu-
jú odevy s visačkou Made 
in Canada alebo dokonca 
odevy vyrábané v menších 
dielňach v ich okolí. 

Zložme si však na chvíľu 
ružové okuliare, s miestnou módnou scénou to tiež nie 
je jednoduché. Ešte pred desiatimi rokmi 40 percent 
odevnej produkcie na pultoch pochádzalo z Kanady. 
V roku 2008 už len 23 percent. Pýtate sa prečo? Jed-
ným z dôvodom sú zmeny v predpisoch regulujúcich im-
port v textilnom priemysle zavedené v roku 2005, ktoré 
viedli k drastickému poklesu odevnej výroby v krajine. 
Ak by ste dnes navštívili preplnený šatník priemerného 
Kanaďana, nie je vôbec isté, či by ste tam našli viac ako 
jeden odev Made in Canada. Ak áno, je možné, že by to 
bolo niečo, čo bolo kúpené už dávnejšie alebo oblečenie 
z druhej ruky. 

Ako návštevník Kanady, ktorého sme zmienili na 
začiatku, máte stále možnosť nakupovať cez internet. 
Zapnite notebook, iPad alebo mobil, pripojte sa na wifi  
a –voilá- začnite surfovať. Budete sladko sklamaní. 
V roku 2013 uverejnili noviny National Post sériu článkov 
o kanadskej móde a uviedli na pravú mieru situáciu oko-
lo miestnej odevnej výroby. Novinárka krok za krokom 
zmapovala možnosti nákupu cez internet a výsledky 
neboli nijako priaznivé. Jej hľadanie mnohokát skončilo 
v slepej uličke. Nakoniec sklamaná vyzvala čitateľov, 
aby jej poslali svoje podnety a prezradili svoje tajné tipy 
na obľúbené nákupy Made in Canada.

Jeden z tipov bola stránka Etsy. Hovoríme o zavede-
nom, často vyhľadávanom internetovom portáli, ktorý je 
známy tým, že ponúka originálne kúsky z celého sve-
ta. Musia tam mať módu Made in Canada, alebo nie?! 
Táto stránka predsa uviedla v septembri 2014 prvý 
celokanadský pop-up deň, ktorý sa stretol s enormným 
záujmom zo strany zákazníkov. Takže hľadajme. Odevov 
vyrobených v Kanade tam nie veľa. Aj z toho mála je 
nadpolovičná väčšina v sekcii vintage. Znova sme sme 
si teda potvrdili, že súčasná kanadská odevná výroba je 
na tom všelijako.

Pozitívom ale je, že naše hľadanie potvrdilo, že Ka-
naďania chcú podporovať miestnu módu a miestnych 
výrobcov, prinajmenšom existujú lokálni výrobcovia 
a dokonca niektorí ekonómovia predpokladajú mierny 
nárast konkurencieschopnosti tohto sektora v najbližšej 
budúcnosti. Takže keď nabudúce navštívite Kanadu, dr-
žíme vám palce, aby ste si so sebou mohli odniesť viac, 
než len javorový sirup alebo suvenír od Indiánov.
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Butik Monarchy sa nachádza v blízkosti obchodné-
ho centra Commercial Drive vo Vancouveri. Asi polovi-
ca ponúkaného tovaru nesie visačku Made in Canada. 

A ako hrdo hlása nápis na priečelí, väčšina z neho je 
vyrobená lokálne pod značkou Made in Vancouver.
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Čeští studenti na francouzské 
půdě v Miláně

Tím byla přehlídka jejich prací na téma Gender ve 
francouzském kulturním středisku v Itálii, které sídlí 
v renesančním Palazzo dele Steline v centru Milána. 
Společně s čakovickou školou gastronomických stu-
dií a s partnerskou školou z Cannes, které připravily 
malý raut, tu proběhl česko-francouzsko-italský den. 

Do nádherných prostor paláce s neodmyslitelným 
atriem byla pozvána řada hostů, nechyběli zástup-
ci českého kulturního centra v Miláně, francouzští 
partneři a dokonce i pan Mario Boselli, president ital-
ské módní komory.

Snad aby práce českých studentů vynikly, zahájila 
přehlídku svých prací italská škola, s mizivou úrovní 
modelové tvorby. Naši studenti měli perfektně připra-
venou koncepci, choreografi i, hudbu i líčení a účesy, 
ti větší z nich také modely předváděli.

Byla to nádherná akce, která posunula sebevě-
domí studentů o nějaký ten stupeň výš a ukázala, 
že české odborné školství má vysokou mezinárodní 
prestiž.

Během pobytu měli studenti k dispozici i volný 
čas, který využili návštěvou pamětihodností a his-
torických památek města. Nevynechali ani pověstný 
trojúhelník módy sevřený ulicemi Montenapoleone, 
Della Spiga a Sant Andrea, aby si prohlédly pověst-
nou vrcholnou tvorbu. Ale vrchol v placatém Miláně 
je jen jeden, všichni vylezli na nádhernou gotickou 
katedrálu, aby se prošli po její střeše a měli tak město 
u svých nohou v dálce lemované zasněženými 
vrcholky Alp. Akcí tak načerpali mnoho inspirací 
a také sil dokončit studia, možná pak zakotvit ve svě-
tě módy a proč ne zrovna v Miláně.

Ač to zní neuvěřitelně, módní přehlídka v Miláně v březnu letošního roku byla bezesporu velkým úspě-
chem studentů pražské VOSON a SPSO. Miláno patří mezi přední a tradiční města módy navzdory velké 
záplavě nových módních metropolí a týdnů po celém světě. Francie je v této hierarchii také na nejvyšší 
příčce mezi módními velmocemi jak v historii, tak i v současnosti. A přesto tady studenti pražské Vyšší 
odborné školy oděvního návrhářství prožili svůj velký den. 

JČ, FOTO: ARCHIV AUTORA 

GDS – leto bude horúce 
LP, FOTO: GDS
Napínavé kolekcie, informácie o trendoch, festival topánok a doplnkov a veľké množstvo čerstvých impulzov. To všetko ponúka GDS - Global Destination 
for Shoes & Accesories vo svojom budúcom letnom vydaní v dňoch 29. až 31. júla 2015 v Düsseldorfe.

V oblasti STUDIO budú prezentované vysokohod-
notné nové kolekcie, ako napr. Iceberg z Talianska, von 
Mer du Sud zo Španielska a Intramontabile z Nemecka. 
Oblasť POP UP sa po novom bude prezentovať v hale 
10, čím sa dostane ešte bližšie k celému veľtržnému 
dianiu. Catwalk, ktorý sa doteraz nachádzal v hale 9, 
sa v júli taktiež presťahuje do haly 10. Oblasť scény 
RICHTIG WICHTIG sa vo svojom druhom ročníku bude 
nachádzať tiež v hale 10. Po Hommage na Paríž to 
bude tentoraz veľmi britské – motto pre ďalšiu sezónu 
znie: „London Calling“.

V oblasti HIGHSTREET bola rozšírená Concept Area 
v hale 5. Tu sa prvýkrát bude prezentovať talianska 
značka kabeliek Aurora Prestige a výrobca pánskych 
topánok značky I Maschi Gold z Talianska. Okrem toho 
tu svoje kolekcie budú prezentovať poľskí módni návr-
hári, ktorí boli vybraní v spolupráci s módnym veľtrhom 
HUSH Warsaw.

Prírastok zaznamenala tiež oblasť detských kolek-

cií: tu bude prvý raz zastúpená značka Lurchi. Lam-
borghini bude prvýkrát na veľtrhu GDS prezentovať 
svoje detské kolekcie a prvý raz sa na veľtrhu bude 
prezentovať napríklad Res Rag Develab z Holandska 
či KEA z Brazílie.

„DÜSSELDORF FASHION 
SOURCING“ NA VEĽTRHU 
TAG IT!

Spoločnosť Chinatex Advertising & Exhibition 
(CTEC) bude prvý raz paralelne s budúcim ročníkom 
veľtrhu tag it! v dňoch 29. až 31. júla 2015 organizovať 
veľtrh na tému Fashion-Sourcing. Zatiaľ čo sa veľtrh 
tag it! zameriava na oblasť Private Label v segmente 
obuv a doplnky, prichádza Düsseldorf Fashion Sour-
cing (DFS) s novou ponukou k téme móda. Veľtrh uká-
že približne sto vybraných výrobcov a subdodávateľov 
v oblasti oblečenia a textílií. 

Přehlídky se zúčastnil i Mario Boselli, president italské 
módní komory.
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Recyklace v módě
SANDRA FRIEBOVÁ, FOTO: MATOUŠ VINŠ

Ne každý člověk si uvědomuje následky svých 
činů. Mnoho lidí považuje spoustu věcí a příležitostí 
za samozřejmost. Téměř všichni nosíme 20 % pro-
cent svého oblečení 80 % procent času. Recyklace 
přináší úsporu materiálů a tím úsporu látek, které 
se při výrobě dostávaly do ovzduší. Dopady výroby 
nového textilu nejsou zanedbatelné, způsobují tlak 
na využívání většího množství primárních zdrojů. 
S touto činností souvisí vysoká spotřeba vody potřeb-
ná na kultivaci přírodních materiálů, vysoká spotřeba 
energie potřebná na kultivaci syntetických materiálů, 
používání chemikálií při pěstování, výrobě a barvení, 
a dále tam vzniká pevný odpad při výrobě vláken 
i konečných produktů. Při produkci odpadních vod 
dochází k vypouštění škodlivých emisí do vzduchu. 
Textil ponechaný na skládkách také není dobrým 
řešením, nerozkládají se umělá vlákna a když se pří-
rodní vlákna sice rozkládají, vzniká při tom amoniak, 
metan a skleníkové plyny. Skládky se rozrůstají, kon-
čí na nich 97 % textilu.

ZNOVU VYUŽITÍ VÝROBKŮ
Recyklovat se můžou prakticky všechny materiály 

od vlny až po hedvábí. Bavlna stále tvoří až polovinu 
světové produkce oblečení. Produkce oblečení se za 
posledních šedesát let víc než ztrojnásobila a jen za 
poslední desetiletí se vyrábí o 40 procent látek víc. 
Každý rok se na světě vyrobí asi 75 milionů tun oble-
čení. A prakticky všechno jde pak nazmar.

V České republice se trend recyklace projevuje 
také prostřednictvím nezávislých tvůrců, kteří již 
vysloužilým a někdy i zapomenutým věcem vracejí 
život. Jednou ze společností, které se zabývají recyk-
lací je společnost Lovemusic s.r.o. Oslovila jsem jejího 
spolumajitele, pana Zbyňka Hanko, s nabídkou rozhovo-
ru a on souhlasil.

Společnost Lovemusic s.r.o. byla založena před 
pěti lety, tehdy ještě partnerskou dvojicí Zbyňkem 
Hanko a Kateřinou Pletichovou, kteří začínali s autem 
plným cizích věcí jezdit po festivalech, kde zmíněný 
sortiment prodávali. Název Lovemusic vznikl ze slov 
láska, která byla mezi zmíněnou partnerskou dvojicí 

a hudby, bez níž by se nemohl uskutečnit žádný z hu-
debních festivalů. Otevřeli první obchod na Dominikán-
ské ulici v Brně a prodávali, co se jim líbilo, po nějaké 
době z důvodu velkého zájmu o netradiční předměty 
toto přestalo stačit a začali vyrábět své produkty. Za-
kladatele Lovemusic s. r.o. by nikdy nenapadlo, že by 
mohli tvořit módu, jejich cesta k dnešnímu úspěchu 
byla plná dřiny, spousty lidí, kteří je odrazovali na 
cestě k jejich cíli, ale naštěstí také lidí, kteří jejich snu 
věřili, včetně jejich „dobrých andělů“, kteří jim podpo-
ru vyjádřují dodnes. Od prvních pěnových náušnic se 
dostali až k potisku vlastních triček, o které byl ob-
rovský zájem. Na začátku procesu tvorby každé části 
ze sortimentu byl vždy jen nějaký nápad nebo hláška, 
k inspiraci jim sloužilo vše, co bylo okolo, všechny 
nápady přetvořili v realitu. Mezi produkty, které sklidi-
ly největší úspěch, patří bezesporu trička s nápisem 
Facefuck is watching you, ale také Kill the television 
before it kills you. Zlomovým pro Lovemusic s.r.o. byl 
trh nezávislé módy CODE:MODE v Praze, kde prodali 
snad vše, co se jim do auta vešlo. Od té doby se vrhli 
naplno do tvorby vlastních produktů vlastní značky. 
Chtěli také okolo sebe vytvořit komunitu zajímavých 
lidí a využít zkušeností s pořádáním hudebních fes-
tivalů. Organizovali vlastní Fashion Market, kde dali 
prostor mladým tvůrcům a nezávislým značkám. 
Poprvé proběhl Factory Fashion Market v brněnské 
Zbrojovce v roce 2010. O rok později přibyla Praha 
s Holešovice Fashion Marketem, v součastnosti se 
jmenuje Prague Fashion Market. Za 5 let se Lovemusic 
stala oblíbenou módní značkou, která v současnosti 
zaměstnává nejen zakladatele, ale také další tvůrčí 
mladé lidi. Oblíbená designová značka Lovemusic při-
chází s novou kolekcí peněženek a tašek z vinylových 
desek a plachtoviny, jenž je inspirována příběhem lás-
ky, vyrobena ze srdce a nazývá se Doba vinylová. 

Kdo nebo co bylo inspirací pro tvorbu nové kolekce?
Inspiroval nás příběh mladíka, který několikrát 

neuspěl u své vyvolené s běžnými dárky, až ho na-
padlo vyrobit pro svou lásku doplněk ze své oblíbené 
gramofonové desky, kterou mu kdysi dávno daroval 
jeho děda. Deska symbolizuje trvalou hodnotu, zážit-
ky, ale také možnost kreativně tvořit a dávat věcem 
nový smysl. Když do něčeho vložíte kus sebe, získá 
to hodnotu. 

Komu je nová kolekce určena?
Kolekce je určena všem, kdo mají rádi originální 

doplňky a rádi se odlišují. Ze zkušenosti z objednávek 
zjišťujeme, že kolekce si našla své milovníky napříč 
generacemi. Prostě, když máte velké srdce, na věku 
nezáleží. 

Jaký sortiment můžeme v kolekci najít?
Dámské peněženky z barevné plachtoviny, jejichž 

přední díl tvoří srdce vyřezané z gramodesky. Jsou 
skvělé pro všechny ženy, které chtějí mít platební 
karty, peníze i doklady na jednom místě. Vše se sem 
pohodlně vejde a na večer může peněženka fungovat 
i jako psaníčko. Pro muže jsme připravili unikátní pe-
něženky z pevné plachtoviny, na jejichž předním díle 
najdete známé fi lmové dvojice (Vinnetou, Profesioná-

lové, Pulp Fiction apod.), nebo hudebníky Boba Mar-
leyho a Freddieho Mercuryho. Jsou praktické v tom, 
že se vejdou do zadní kapsy kalhot a vydrží opravdu 
hodně. A do třetice nabízíme unisex variantu peně-
ženky, která je ušita z kvalitní koženky různých barev, 
opět s předním dílem z gramodesky. Aby toho nebylo 
málo, začali jsme z gramodesek vyrábět i dámskou 
tašku přes rameno s názvem Vinyla. Vejde se do ní 
vše na celý den, včetně pracovních desek a je opatře-
na módními látkovými vzory. Přední klopu opět tvoří 
recyklovaná gramodeska. 

Jaký nejzajímavější dárek jste kdy dostal (například ručně 
vyrobený)? 

Červenou košili, kterou mi pokreslila a vlastně vy-
tvořila moje asi druhá láska. Doteď ji mám schovanou 
ve skříni 

Kde můžeme kolekci zakoupit?
Kolekci Doba Vinylová distribuujeme velkoob-

chodně (http://lovemusic.cz/velkoobchod/) do široké 
škály obchodů, ze kterých máme velmi dobré ohla-
sy. Kolekce dokáže skvěle oživit stávající sortiment. 
Vzhledem k tomu, že každá deska je jiná a produkty 
vyrábíme ručně, jedná se vždy o exkluzivní kousky, 
které nejsou k dostání jen tak kdekoliv. Novou kolek-
ci můžete dále nakupovat také na www.lovemusic.cz 
nebo na fashion marketech i festivalech, kterých se 
pravidelně účastníme. 
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Koža s vôňou ananásu 
MOK, FOTO: ANANAS ANAM 

Móde sa obliekať nábytok páči 
MONIKA KOLLÁROVÁ/MILÁNO, FOTO: ARCHÍV AUTORA

Vyrobený z vlákien listov ananásu, PiñatexTM sa môže 
pochváliť sériou výnimočných vlastností. Je jemný, 
ľahký, pružný, jednoducho tvarovateľný a zafarbiteľný, 
priedušný a vzhľadom k životnému prostrediu prijateľný 

a absolútne neškodný materiál. Možno ho považovať 
za univerzálnu textíliu, schopnú adaptovať sa pri vyu-
žití na výrobu obuvi, odevov, doplnkov, ale aj nábytku. 
Vytvorenie PiñatexuTM podnietil regeneratívny princíp 
dizajnu Cradle to Cradle (tzv. biomimetický prístup 
k dizajnu výrobkov a systémov rešpektujúci prírodu) 
a jeho cieľom je i generovať okruh pestovateľov ananá-
su. „Výroba PiñatexuTM prinesie nové možnosti pre far-
márov ananásovníkov v rozvojových krajinách, pričom 
úvodné štádium je realizované na Filipínach,“ vysvetľuje 
Carmen Hijosa, zakladateľka spoločnosti Ananas Anam, 

ktorá má na svojom konte dlhoročné skúsenosti v ko-
žiarskom priemysle a dodáva: „Dôležitá časť výskumu 
a zdokonalenia povrchovej úpravy výrobku prebieha vo 
Veľkej Británií a v Španielsku.“

Premiérovo v podobe prvých konkrétnych prototypov 
sa PiñatexTM predstavil v decembri minulého roku na 
Kráľovskej akadémii umenia v Londýne (Royal College 
of Art), ktorá je tiež podporujúcim partnerom Ananas 
Anam. Prítomné brandy ako Puma, Camper a značky 
i dizajnéri Ally Capellino, Patricia Moore, John Jenkins, 
SmithMatthias, Dagmar Kestner a Julia Georgallis navrh-
li produkty špeciálne pre túto príležitosť. „Mal som mož-
nosť vidieť, aký potenciál má PiñatexTM a som nadšený 
z toho, koľko problémov môže vyriešiť a koľko nových 
možností priniesť pre náš biznis,“ konštatoval Reinhold 
Sussmann, zodpovedný za inovačný a obnoviteľný roz-

voj v značke Puma. I ďal-
ší dizajnéri zostali príjem-
ne prekvapení kvalitou 
a širokými možnosťami 
uplatnenia PiñatexuTM, 
čo potvrdzujú slová Ali-
son Lloyd od Ally Capel-
lino: „Nachádzam v ňom 
originálnu a obnoviteľnú 
látku, ktorú by si naši 
klienti mohli zamilovať.“ 
Ako sa javí, tento „čerst-
vý“ alternatívny materiál 
prekypuje vôľou presadiť 
sa v textilnom svete.

Spojitosť dizajnu s módou sa v prvom rade evidentne 
prejavuje v materiáloch, teda v látkach. I keď tie súvi-
sejúce s bývaním doposiaľ pociťovali v miere dôležitosti 
akýsi handicap. A práve aj vďaka móde sa v súčasnosti 
rozpoznáva inovačná a kvalitatívna sila bytových textílií 
a ich schopnosť vyjadriť pôvab. V panoráme zaujíma-
vých noviniek sa vyníma sofi stikovaná tkanina švajčiar-
skej značky Christian Fischbacher. Eco Fr je vôbec prvou 
textíliou mixovanou z ľanu a viskózy, ktorá je biologicky 
rozložiteľná a zároveň ohňuvzdorná. Hodnotu estetické-
ho vzhľadu zásluhou prítomnosti prírodných materiá-
lov tak dopĺňa aj pozitívny vplyv na životné prostredie 
a zdravie človeka.  

Ventura Lambrate, platforma, ktorá pravidelne počas 
týždňa dizajnu venuje priestor novým trendom, výrob-
kom a talentom, poskytla pohľad na zmes módy a di-
zajnu, predstavujúc na veľkom priestranstve selekciu 
medzinárodných projektov. Išlo tu o priblíženie súčasnej 
reality, charakteristickej plejádou mladých tvorivých 
tvárí, ktoré pri vlastnej realizácii neprejavujú vyhradený 
sklon k jednému či druhému svetu, ale jednoducho sa 
snažia udržiavať rovnováhu niekde na hranici medzi obo-
ma. Možno tu spomenúť dielo fl orentského laboratória 
Craafts, ktoré spolupracuje s menami haute couture 
a ktoré sa pokúsilo aplikovať výrobu z tohto sektoru do 
priemyselného dizajnu. Zrodila sa tak séria ručne zho-

Tomu sa naozaj hovorí ponímanie a realizácia v duchu ekologickej udržateľnosti. I keď sa všetko odvíja od ananásu, lahodného tropického ovocia, ktoré 
o svoju pozornosť nemusí v žiadnom prípade bojovať, v skutočnosti karty tentokrát zamiešala jeho, na prvý pohľad nepodstatná časť, ktorá pri bežnom použití 
skončí zvyčajne v koši. Strapatá ružica ostrohranatých listov tohto plodu sa vďaka dôkladnému dlhoročnému štúdiu a testovaniam spoločnosťou Ananas Anam 
zaslúžila o zrod inovačného netkaného materiálu PiñatexTM, podobného zvieracej koži.

Milánske dni dizajnu v rámci prestížnej medzinárodnej výstavy nábytku Salone del Mobile majú za sebou ďalšiu kapitolu. I tentokrát sa však potvrdilo, že nejde 
o vyhradený priestor prístupný len pre tých z „cechu“, ale práve dizajn ponúka príležitosti bez limitov a apeluje na všetkých. A to sa páči móde, respektívne jej 
protagonistom, ktorí sa snažia už nejaký ten rok zahnať hlad po realizáciách na nábytku a príslušných doplnkoch. Prinášame teda niekoľko príkladov, ako sa 
s tým popasovali a po čom siahli v tomto ročníku podujatia módni návrhári, značky aj výrobcovia bytových textílií.    

Na vzduchu sušené vlákna ananásu

Taburet od John Jenkins

Prototyp topánky 
značky PumaClutch kabelka od Ally Capellino

Liu Jo Casa
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tovených predmetov, prezentovaných v kovovom ráme. 
Ďalším pozoruhodným projektom bol „Cheaper Fast 
Love“ od Daniela Gonzáleza D.G. Clothes Project, ktorý 
spája módu s umením. Jedinečné nositeľné exponáty, 
vytvorené zainteresovaním a kombináciou materiálov 
a doplnkov v rôznych štýloch, disponujú mimoriadnou 
estetickou silou a emotívnym vplyvom.

K experimentovaniu s módou sa odhodlal aj taliansky 
dizajnér Gio Pagani a v súlade s tendenciami ponúka 
vlastnú kolekciu GioPagani Couture, v ktorej na fasci-

nujúcich sedačkách, stoloch a ďalších kusoch nábytku 
fi guruje elegantný tón materiálov „vypožičaných“ z kraj-
čírskych dielní. Ide o autentický prierez štýlom a rafi no-
vanosťou módného a interiérového dizajnu dohromady. 

Farby a nápadné vzory dominujú v látkach Emilia 
Pucciho, ktorý sa stretáva so značkou Kartell v doteraz 
nevídanej verzii kultového kresla Madame, pochádzajú-
ceho z pôvodnej produkcie (2004) hviezdneho dizajné-
ra Philippe Starcka. Na jednej strane Maison Emilia 
Pucciho, módne synonymum luxusu a farieb, vyjadre-
ných v pozoruhodných potlačiach a špičkových materiá-
loch, ktoré už viac ako 60 rokov diktuje sezónne trendy 
a na druhej Kartell, historická značka a ikona, získavajú-
ca si renomé vo svete vďaka vzrušujúcemu a ironickému 
štýlu aplikovanému v projektoch s plastickými materi-
álmi vysokej kvality. A výsledok tejto top-spolupráce? 

Madame, kreslo s identitou ženy, ktorá nasleduje dobu, 
kozmopolitnej svetobežkyne, ktorá miluje lovenie vo svo-
jej garderóbe v závislosti od účelu a mixuje štýly, pričom 
si dokáže zachovať stále rovnakú dávku šarmu. 

Ďalší vydarený ťah kolaborácie sa úspešne odráža 
vo sfére bývania zásluhou populárnej módnej značky Liu 
Jo, známej svojím mladým, sviežim a dynamickým preja-
vom a talianskeho výrobcu kvalitného bytového textilu 
Eria. Pri príležitosti Fuorisalone predstavili novú kolekciu 
Liu Jo Casa, schopnú totálne zrevolučniť doterajšiu po-
nuku materiálov a doplnkov do domácnosti. Vôbec po 
prvýkrát spoločnosť zvolila bavlnený jersey zvyčajne po-
užívaný na výrobu športových odevov. Kolekcia zahŕňa 
posteľné obliečky s viditeľným prešívaním a gombíkmi 
akoya, plédy s vyšívanými kvetmi, vankúše dekorované 
karmínovočervenými kvetmi a vintage ružami Swarovski 
a nechýbajú ani inovatívne odnímateľné poťahy na sto-
ličky, ktoré oživia doterajší kanonický koncept sedenia. 
Celú líniu, charakteristickú melanžovošedou, mliečnou 
a karmínovočervenou farbou, dopĺňajú ľanové záclony, 
vankúše a zdobené hebké uteráky. 

Mladý módny dizajnér Alessandro Enriquez navrhol 
pre známy brand Illulian exkluzívne modely kobercov, 
ktoré predstavil počas milánskeho týždňa dizajnu v bu-
tiku Biffi , inšpirujúc sa kulinárskou tradíciou Talianska. 
A tak sa motívy ako špagety, fusilli a ostatné i sladké 
cenné gastronomické poklady objavili na kobercoch 
Limited Edition, ručne vyrobených z himalájskej vlny 
a prírodného hodvábu, ktoré vďaka farbám získali neza-
meniteľný jasný aspekt. Dominuje tu textúra a grafi ka 

z 50-tych rokov a perfektná alchýmia medzi dizajnom, 
jedlom a humorom transformuje tieto výrobky na ume-
lecké diela, predurčené zariadiť exkluzívne interiéry 
s eklektickou dávkou a iróniou.

Originalitou sršal v priebehu Salone del Mobile nielen 
samotný produkčný príspevok ďalšieho zástupcu módy 
– španielskej značky Desigual, ale hlavne spôsob, akým 
sa ho rozhodol tento výrobca zviditeľniť. Novú kolekciu 
Living Collection bola možné vzhliadnuť v priestoroch 
výstaviska Salone, v milánskych predajniach, no ozajst-
ný rozruch vyvolali novinky – posteľné obliečky, obrusy, 
uteráky či župany z tejto liahne, ktoré boli v inauguračný 
deň sviatku dizajnu povešané v uliciach ako sušiaca sa 
bielizeň. Bezpochyby lákavá a atypická forma prezentá-
cie, ktorá len znásobila popularitu tejto, bohatými farba-
mi a motívmi dýchajúcej značky.

NADACE LUIS 
VUITTON – Paříž 
D-CLUB, FOTO: AUTOR

Velká jména si vytváří své další pomníky nesmr-
telnosti v podobě nadací, hlavně sídel nadací. 
Tentokrát je to v Paříži v Bouloňském lesíku 
nová, věru úžasná budova nadace Luis Vuitton. 
Otcem nadace je zakladatel světoznámé značky 
LV Bernard Arnaut, který oslovil architekta světo-
vého významu Franka Gehryho, podepsaného 
i pod náš Tančící dům, nebo pod budovu Guggen-
heimova muzea moderního umění v Bilbau. 

Stavba v Paříži má podobu plachetnice, je ze skla, 
betonu, oceli a dřeva. Ani jedna stěna není rovná 
a působí impozantně. Stavební práce na extrémně 
složité budově nebyly jednoduché, protahovaly se 
a také rostly už tak velké náklady. Pan Arnaut to 
komentoval slovy „SEN SE NEDÁ OCENIT“ a má 
pravdu. Paříž získala po Eiffelovce a Sacré- Coeur 
novou výjimečnou dominantu na výjimečném místě, 
otevřenou v říjnu 2014 za účasti francouzského pre-
zidenta a mnohých kulturně politických osobností. 
Plachetnice bude sloužit jako Muzeum moderního 
umění. Má 11 galerií a celkem 400 m2 výstavního 
a konferenčního prostoru. Bude podporovat i mladé 
nadané umělce z celého světa. A protože značka LV 
je také módní záležitostí, budeme doufat, že před-
staví i modu.

Desigual

Madame Pucci by Kartell
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SVETR NEBO SAKO
Kočka nebo pes, či snad  kočkopes – 

termín, který rádi používají naši politici pro 
některé zákonné paskvily. Ale zpátky do 

módy, pletené pánské či dámské 
sako má střihový formát tradič-
ního nekonstruovaného saka, 
ale vlastnosti svetru – měkkost, 
nemačkavost, hřejivost, … navíc 
má ležérní charakter. Se sakem 

má společné klopy a límec, možná 
našité kapsy či rozparky a zapínání. 
Získává na stále větší oblibě, proto-
že je přechodem mezi casual elegan-
cí a „vytahanou“ pletenou vestou.

FAVORITÉ SEZÓNY 
JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORA

VĚKEM PROŠLÍ
Není to nic nového, tento trend rádoby 

obnošených oděvů se objevil už před léty. 
Faktem je, že se stále prohlubuje 

a zdokonaluje. Ať už se jedná 
o jeans typy, u kterých to celé 
vlastně začalo jako nostalgie 

po dávno zašlých časů. 
Jeans oděvy jsou dnes ak-
tuální ve všech podobách, 

se všemi defekty obnošenosti 
– vybledlými fl eky počínaje, přes 

oprané záhyby a švy, lehkými devas-
tacemi a velkými dírami konče. Ale 

nejen ty, celá řada dalších sportovně 
laděných i casual typů využívá tento 

efekt. Zasloužily se o to rovnou měrou 
styly jako street, jeans, mladá móda… out 
dooor a pokračuje to nabídkou seriózním 

zákazníkům. Také technologie umělého vy-
šisování a onošení se zdokonalila a cesta 
chemie přes laserovou techniku se sofi sti-
kovala. Stále ale platí: jakákoliv devastace 
je zásahem do struktury textilie a ta proto 
musí být kvalitní, aby drastické zacházení 

vydržela. Už jsme si na ta retro náměty 
zvykli a máme je rádi, vždyť už jako děti 

jsme nemohli oželet oblíbené gatě, ze 
kterých jsme vyrostli.

BUBLINKY
Objemnost bublinek dovolí nové 

technické materiály – jemné nylony 
„bez hmotnosti“ ve všech barevných odstínech: jasných, lesklých, matových, 
kovových… a výplně z dutých velejemných syntetických vláken. Výsledkem jsou 
lehké prošívané a zateplené bundy, určené do městského provozu i do přírody. 
Lze je složit do malého pytlíku. Jsou v pánském i dámském provedení, mají efekt 
dublů s různými lícními a rubními stranami mnohdy v kontrastní barevnosti. 
Jsou na zip, někdy v dámské i pánské verzi jako malá sáčka. A neměly by chy-
bět v městském či cestovním batohu. Hřejí, když se ochladí, chrání když zaprší 
a konec konců, dá se na nich sedět nebo slouží jako měkký polštářek.

Expo nasýti každého 
MOK, FOTO: EXPO 2015/DANIELE MASCOLO

Presne prvého mája bola v Miláne za prítomnosti 
najvyšších štátnych predstaviteľov Talianska ofi ciálne 
zahájená najväčšia univerzálna expozícia momentu 
Expo 2015. Počas nasledujúcich šiestich mesiacov 
umožní na jednom mieste nahliadnúť do pavilónov 
145 zúčastnených krajín a v širokom zábere ochutnať 
z kultúr jednotlivých národností. Áno, reč je o jedle, 
a i keď sa náplň podujatia bude spájať s rôznymi sféra-
mi, sprevádzať ich bude spoločná téma „Uživiť planétu, 
energia pre život“, voľbou ktorej chcú organizátori re-

agovať na pretrvávajúci a vážny problém hladu u veľ-
kej časti svetovej populácie respektíve na nesprávne 
formy stravovania. „Expo bude srdcom sveta. Miláno 
sa predvedie nielen ako dôležité fi nančno-priemysel-
né ústredie, ako centrum kultúry a dizajnu, ale stane 
sa aj najväčšou platformou dialógu o jedle,“ uviedol 
Ferdinand Nagy, prezident Medzinárodného úradu pre 
výstavnictvo (BIE). Špeciálne vybudovaný výstavný 
komplex s rozlohou 1,1 miliónov metrov štvorcových 
nenechá ani jeden svoj kúsok bez povšimnutia. Expo 
2015 predstaví nielen posledné technológie pre zdravší 
zajtrajšok, ale na početných návštevníkov (pozn. podľa 
slov hlavného komisára Giuseppe Salu bolo doposiaľ 
predaných 11 miliónov vstupeniek) čakajú i tisícky 
podujatí rôzneho druhu. A o tie nebude núdza ani 
mimo výstavných brán na území celého Milána. Expo 
je ideálnym podnetom na prezentáciu a ako vidieť už 
po prvých dňoch expozície, aktivizuje sa takmer každý. 
Z povšimnutia hodných príkladov môžno spomenúť 
špeciálneho ambasádora Expo módneho návrhára 
Giorgia Armaniho. V predvečer zahájenia kolosálnej 
výstavy oslávil 40 rokov kariéry a módnou prehliadkou 
za účasti mnohých hollywoodskych hviezd inauguroval 
svoje múzeum Silos.

So zaujímavou inciatívou prišla Asociácia Monte-
napoleone, s rovnomenným názvom ako prestížna 

obchodná ulica v Miláne, združujúca 115 luxusných 
brandov, ktorá 1. mája sprístupnila „Vip Lounge“ 
s kompletným servisom pre turistov a aktivovala 
internetový portál „One luxury destination“ (www.
montenapoleone.luxury). V priebehu Expo poslúži ako 
kultúrno-historický sprievodca na mieru a informátor 
o novinkách združených spoločností, o módnych ten-
denciách a o pripravovaných akciách v renomovaných 
nákupných zónach Milána. 

O všetkom, čo šesťmesačná tour Expo chystá na 
výstavisku i v meste, je možné dozvedieť sa na strán-
kach www.expo2015.org a www.expoincitta.com    Záujem o Slovenský pavilón teší

Návštevnosť hodná obdivu
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Slovensko
 27.- 28. 5. 2015  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, 

metráž, obuv, galantéria, doplnky
  www.pska.sk
 5.-6. 8. 2015  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, 

metráž, obuv, galantéria, doplnky
  www.pska.sk

Zahraničie
 13.-16. 6. 2015 Expo Riva Schuh – obuv a doplnky
  www.exporivaschuh.it
 16.-19. 6. 2015 Pitti Uomo (Florencia) – pánske odevy 
  www.pittimmagine.com
 19.-23. 6. 2015  Milano Moda Uomo (Miláno) – návrhárske kolekcie 

pánskej módy
  www.cameramoda.it
 25.-27. 6. 2015 Pitti Bimbo (Florencia) – detské odevy
  www.pittimmagine.com
 1.-3. 7. 2015 Pitti Filati (Florencia) – priadze, úplety
  www.pittimmagine.com
 6.-9. 7. 2015 Hong Kong Fashion Week (Hongkong)
  www.hktdc.com
 7.-9. 7. 2015  Panorama (Berlín) – pánska a dámska móda, obuv, doplnky – 

avantgardné a prémiové značky, street wear
  www.panorama-berlin.com  
 7.-9. 7. 2015 Bread and Butter (Berlín) – športové odevy, streetwear, džínsy
  www.breadandbutter.com
 8.-10. 7. 2015 Premium (Berlín) – dámska a pánska móda, obuv, doplnky  
  www.premiumexhibitions.com
 24.-27. 7. 2015  The Gallery Düsseldorf (Düsseldorf) – dámska a pánska 

móda, doplnky  
  www.the-gallery-duesseldorf.com
 29.-31. 7. 2015  Tag It by GDS (Düsseldorf) – privátne značky obuvi a doplnkov 
  www.tag-it-show.com
 29.-31. 7. 2015 GDS (Düsseldorf) – obuv, doplnky
  www.gds-online.com
 5.-7. 8. 2015  CIFF (Kodaň) – dámske, pánske, detské odevy, textil, 

doplnky, obuv
  www.ciff.dk
 8.-11. 8. 2015 Premium (Mníchov) – dámska a pánska móda, obuv, doplnky  
  www.premiumexhibitions.com

VÝSTAVY A VEĽTRHY

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

VÍTE ŽE…?
Textilní vlákna neslouží jen široké textilní a oděvní specializaci? 

Textilní vlákna a textilie se využívají ve stavebnictví, v zemědělství, jako obalové 
materiály, v geodézii, …a někdy mají velký vliv na naše zdraví a životy.  Zdravot-
nictví a medicína se bez nich neobejdou. Využití je široké: obvazy, náplasti, ortézy, 
sorpční pomůcky, bariérové textilie, chirurgické nitě, implantáty či vnitřní náhrady. 
Pevnost, poddajnost, pružnost, prodyšnost – typické vlastnosti textilních vláken 
a textilií nejsou příznivé jen pro náš oděv či módu, ale i pro zdravotnické textilie 
a pomůcky. Ty nesmí být toxické, musí být antiseptické, nesmí vyvolávat alergické 
reakce a přitom je třeba, aby snesly drastické sterilizační procesy. Mezi implan-
tační textilní materiály patří třeba umělé pletené cévy, srdeční chlopně, šlachy, 
vazy, kůže…, jsou biokompaktivní (musí se snášet s lidskou tkání), některé jsou 
biodegradabilní (musí se časem vstřebat),  jako např. chirurgické nitě.

Historicky: první chirurgické nitě ve starověku byly lněné, hedvábné nebo se vy-
užily koňské žíně. Dnes se jedná o chemická a syntetická vlákna, která byla vy-
tvořena ve 2. polovině 20. století a dala se dobře využít jako chirurgické šicí nitě, 
posléze jako implantáty cévních protéz (první 1951), od 80. let minulého století při 
opravách a náhradách šlach a vazů, jako skelet pro růst nové tkáně. V roce 1960 
byla poprvé použita protéza nahrazující chlopeň z polyuretanové pěny zesílené po-
lyesterovým vláknem, později bylo možné vadné srdeční chlopně nahradit tkanou 
záklopkou z kadeřeného syntetického hedvábí. Polyamidová a akrylová vlákna 
nahradily stěnu tepny a vyráběly se jako úzké trubičky na strojích pro šňůrky 
a z akrylu je i trubice jako náhrada za srdeční tepnu. PAD vlákna se stala neoceni-
telnými pomocníky chirurgie – stuhy, síťky pro zesílení tělesných orgánů – napří-
klad při operaci kýly. Budoucnost tady patří především nanovlákenným komponen-
tům, které najdou ve zdravotnictví mimořádné uplatnění ve všech sférách.

Fleur CUP C – J, www.anita.com

I love maternity
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Blog, prostriedok na 
zvyšovanie zisku
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO MM

A práve kvôli tejto téme sme oslovili skúseného 
odborníka na marketing a jedného z prvých zaklada-
teľov vlastného blogu Martina Mikláša. 

Pätnásť rokov dozadu nie je dlhá doba. Ako by sa dal vyjad-
riť posun vpred, ktorý blogy za tento čas dosiahli? 

Časy keď sa blog používal ako denník je vzhľadom 
na jeho posun doba predhistorická, je to však len ne-
jakých 15 rokov dozadu. Dnes sa blogy používajú aj 
v medziľudskej fi remnej komunikácii, a to je vec, na 
ktorú by sme sa mali najviac sústrediť, pretože pokiaľ 
máme fi rmu a chceme niečo uviesť na trh, musíme 
o tom zákazníkov informovať. Samozrejme urobíme 
reklamu alebo na facebooku zverejníme status, aby 
sa to dozvedelo čo najviac ľudí, no práve na túto úlo-
hu je dnes naozaj najlepší blog. Kvalitatívny posun je 
v tom, že dnes sa okrem písomnej formy dá komuni-
kovať aj prostredníctvom videa na You Tube, fotiek 
alebo audia nahrávok. 

V podstate sme obklopení blogmi, pretože akýkoľ-
vek server, ktorý zverejňuje novinky je blog. Blogy 
sú v rôznych formách prítomné 
v našom okolí, niekedy bez 
toho, že by sme si to uvedo-
movali. 

Blog môžu vlastniť jednotlivci, 
skupiny aj fi rmy. Čo potrebuje fi rma, 
aby mohla mať dobre funkčný blog?

Niektoré fi rmy majú vlast-
ných redaktorov na to, aby zverejňovali na fi remnom 
blogu informácie, ale to, čo ja osobne odporúčam je, 
aby si vytvárali s ľuďmi vzťah, pretože ľudia sa nespá-
jajú s fi rmami, ale ľudia sa spájajú s ľuďmi. Ideálne je 
vybrať si nejakého pracovníka, ktorý by sa stal tvárou 
fi remného blogu a ktorého názory zákazníci lepšie pri-
jímajú (už len z toho dôvodu, že to je niekto „známy“), 
ako keby so zákazníkmi neosobne komunikovala fi r-
ma. Čo ja odporúčam je, aby ten človek vystupoval 
ako jednotlivec, ale pod záštitou fi rmy. 

Ak dvaja konkrétni ľudia pracovne častejšie komunikujú, 
komunikácia sa stáva menej formálnou a na niektorých blogoch 
ľudia komunikujú naozaj dosť neformálnym spôsobom. Charak-
terizuje aj fi remné blogy menej formálny spôsob komunikácie? 

To závisí od človeka, ktorý ten blog tvorí. Opäť by 
som odporúčal, aby to bolo v tej osobnej rovine. Teda, 
aby zamestnanec alebo majiteľ dal najavo, že to on 
produkuje, pritom ale nezašiel až do kamarátskej ro-
viny. Pretože na fi remnom blogu komunikujeme aj s 

predstaviteľmi veľkých fi riem, odporúčam vykanie. 
Autor vystupuje v prvej osobe jednotného čísla už aj 
preto, aby bolo zrejmé, že je autorom článku. 

Pokiaľ viem, existujú dve kategórie blogov, hobby a komerč-
né. Existuje ešte aj nejaká iná kategória? 

V princípe nie. Buď to funguje naozaj ako ten 
internetový denníček alebo slúži ako prostriedok na 
zarábanie peňazí. 

Je nejaký rozdiel medzi PR článkom v tlačenej podobe 
a fi remným blogom, ktorý tiež informuje o novinkách v pro-
duktoch?

Dá sa povedať, že v tomto sa tieto dve formy 
prelínajú, ale blog je oveľa interaktívnejší, pretože 
je tam možná okamžitá reakcia. Ľudia môžu poslať 
komentár, prípadne sa spýtať na niečo. A  pracovník, 
ktorý má blog na starosti, môže hneď odpovedať. Na 
PR článok sa nedá hneď reagovať, v tejto forme PR 
článok len informuje. 

Okrem iného má autor spätnú reakciu a môže ju 
z rôznych uhlov štatisticky vyhodnotiť. Napríklad, či 

je článok dobre napísaný a ak je možný preklik na 
nový produkt, je možné si odsledovať, koľko ľudí sa 
tam prekliklo. 

Článok môže byť napísaný aj s nejakým konkrét-
nym zámerom. Pokiaľ je cieľom, aby čitateľ poslal 
email, tiež sa dá odsledovať množstvo návštevníkov 
blogu. Na blogu sa dá odsledovať, koľko ľudí tam 
prišlo, koľkých to zaujalo, odkiaľ prišli, aké sú zdroje 
návštevníkov, ktorí môžu byť pre fi rmu potenciálnymi 
zákazníkmi, ale aj to, ako ďaleko došli v tom blogu. 
Toto všetko sa pri PR článku odsledovať nedá. Ak má 
napríklad zverejnené video, dá sa zistiť, kedy oň ľudia 
stratili záujem a to nám napovie, že video je potrebné 
napríklad v tretej minúte prerobiť, aby udržalo záujem. 
Toto isté sa dá odsledovať aj pri písanom blogu. Autor 
sa vie rozhodnúť, kde má upraviť text, pretože väčši-
na ľudí ho prestala čítať napríklad v polovici. Napovie 
mu to, že text  je buď príliš dlhý a treba ho rozdeliť na 
viac častí alebo inak upraviť. 

Je tu aj ďalší rozmer interaktivity. Ak výrobok zau-
jal, čitateľ má možnosť si na webovej stránke pozrieť 
napríklad výrobný postup a ďalšie podrobné informá-
cie, ktoré PR články neposkytujú. 

Takže na fi remný blog je potrebné mať web stránku, ktorú 
má dnes už každá fi rma.

Áno a v tomto momente je potrebné sa rozhodnúť, 
či sa oplatí viac použiť PR článok alebo sa  oplatí 

urobiť na internete reklamu, aby 
ľudia prišli na web a tam zase 
na blog. Začiatočníci musia 
rozmýšľať, či majú kontakty 
na odberateľov, na zákazníkov 
a či je vhodné im poslať e-mail, 
že môžu navštíviť blog, zadať 
kontaktný údaj a potom môžu 

dostávať v budúcnosti informácie, ktoré potrebujú. 
Ak nie, potom je vhodnejší PR článok.

Ste odborník na zvyšovanie ziskov cez konzultácie v oblas-
ti marketingu. Ako môže blog konkrétne podporiť marketing 
fi rmy? 

Čo sa týka marketingu, ten má niekoľko častí. Je 
to predpredajná, predajná a popredajná starostlivosť. 
Keď sa na ne pozrieme bližšie, blog môže pomôcť 
každej z nich. 

Prestavme si, že cieľom fi rmy je získať nových 
zákazníkov. Rozhodne sa na to použiť blog. A teraz 
musí získavať ľudí a pohľadať tému, ktorá zákazní-
kov zaujme. Na konci článku uverejní ponuku nového 
výrobku, pričom prvej desiatke kupujúcich ponúkne 
nejaký zaujímavý rabat. Firma môže predpokladať, že 
sa nejakí ľudia ozvú a vtedy má príležitosť získať prvé 
kontakty, na ktoré môže posielať informácie o novin-
kách. V predpredajnej časti blog slúži na to, aby sme 
mohli získať klientov z internetu a kontakt na nich.

MARTIN MIKLÁŠ  

venuje sa zvyšovaniu ziskov cez konzultácie 
v oblasti marketingu a za vyše desať rokov získal 
z neho, predaja a reklamy množstvo skúseností. 
Vďaka nim dokáže efektívne zvyšovať kľúčové 
prvky vedúce k zisku, od návštevnosti web strá-
nok, cez konverzie na predajných miestach až 
po stratégie na častejší nákup zákazníka. Viedol 
konzultácie s majiteľmi fi riem aj marketingovými 
poradcami zo známych nadnárodných spoločnos-
tí v Európe aj v USA.

Všeobecne sa uvádza, že blog je webové sídlo. Slovo blog je pritom odvodené od anglického slova weblog, čo zna-
mená webový denník. Užívatelia môžu na blogu uverejňovať svoje názory, príp. skúsenosti na určité témy. Autori 
sú blogeri a vzájomné vzťahy určitých skupín blogov sa nazýva blogosféra. Weblog sa v počiatkoch zameriaval na 
zhromažďovanie odkazov, týkajúcich sa určitej témy a odkazov na nové články k nejakej téme. Okrem toho editor 
weblogu pripojil ku každej uvedenej linke svoj vlastný krátky komentár. Weblogy fungovali ako fi lter a vyhľadávali 
www stránky. Historicky weblogom predchádzali internetové katalógy, denníky, kroniky a diskusné skupiny.

Blog, bloger, blogovanie. Slová, ktoré sa v našom slovníku udomácnili a každý ich počul, no nie každý 
má s nimi, resp. s ich činnosťou skúsenosti. Hoci existencia blogov a blogerstva siaha na Slovensku len 
do konca 20. storočia, ich obľuba raketovo vzrástla a dnes existujú blogy pre rôzne, aj úzko špecifi cké 
skupiny. Organizujú sa dokonca aj súťaže blogerov, čo dáva blogerstvu ďalší, vyšší rozmer. Blogy dnes 
prekročili hranicu svojho pôvodného účelu a možno nie každý vie, že pomocou blogu je tiež možné podpo-
rovať marketing fi rmy. 
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Nemecká štúdia o módnych blogeroch uvádza, že každý druhý módny bloger/ka 
písaním blogov zarába peniaze. Prieskum, ktorý robil online magazín Style ranking 
(magazín pre fanúšikov módy) uvádza, že 6% blogerov, väčšinou dámskeho pohlavia, 
má mesačný obrat od 2 000 do 5 000 euro. Každý druhý módny bloger dosiahne 
mesačný obrat do 500 eur.  O profesionálnu úroveň ide aj pri spolupráci s fi rmami. 
Každý druhý módny bloger uvádza, že má vypracovanú cenovú ponuku pre klientov 
aj agentúry. Spôsob ohodnotenia prebieha väčšinou v dvoch rovinách: viac ako 90% 
blogerov si necháva zaplatiť, 64% módnych blogerov si necháva zaplatiť tovarom 
a len každý 14. bloger prijme fi nančnú poukážku na nákup tovaru. 

ZÁUJEM O PREKLIKY STÚPA
Firmy majú v módnych blogoch záujem najmä o reklamné články. Dve z troch 

fi riem zaplatia za menovanie či zobrazenie produktov fi rmy v článku. Len jedna fi rma 
súhlasí s preplatením účasti na akcii alebo nákladov na cestu. Prekvapujúce je, že 
podnikatelia kupujú stále častejšie prekliky. Aj keď, ako sa uvádza, tieto môžu škodiť. 
Ak má nejaký blog priveľa preklikov, môže ho Google vymazať a vymaže sa aj jeho 
pozícia vo vyhľadávači. 

NAJVIAC SA OPLATÍ VIDEO
Priemerný mesačný obrat nemeckých blogerov je podľa prieskumu 355 eur za me-

siac. Najväčší obrat prinášajú videoblogy so sumou cca 1 300 eur za video. Napriek 
tomu ponúka túto možnosť prezentácie na svojom blogu len každý štvrtý módny blo-
ger. Reklamné články sa platia v priemere sumou 400 eur, tu sú však značné rozdiely 
závisiace od toho, ako je blog známy. Zatiaľ čo niektoré blogy napíšu reklamný článok 
za 50 eur, väčšie a známejšie blogy vystavia faktúru na viac ako 1 000 eur. 

 BLOGEROM TREBA 
DAŤ MANTINELY
Kooperačnými partnermi bývajú v Nemecku najčastejšie online shopy, s ktorými 

spolupracuje každý druhý bloger. Za veľké rozdiely v cenách sa považuje to, že nee-
xistuje žiadna orientačná pomôcka, ľudovo povedané „žiadne mantinely“ (vyhláška 
ap.). Podľa magazínu Style ranking sa však pripravuje ďalší prieskum, ktorý dá základ 
predpokladanému orientačnému rámcu. 

 AJ SLOVENSKÍ BLOGERI 
ZARÁBAJÚ  
Keďže sa nám napriek snahe nepodarilo zistiť, či Slovensko disponuje podobnou 

štatistikou, nemôžeme výsledky prieskumu porovnať. Isté je, že aj na Slovensku blo-
geri zarábajú. Podľa Martina Mikláša fi rmy vlastniace blog ho dajú na starosti ve-
dúcemu alebo niektorému pracovníkovi marketingu, ktorý má skúsenosti s písaním 
článkov. Druhá kategória je bloger, ktorý je nezávislý od fi rmy. Pracuje na dohodu 
alebo na objednávku. 

 JE PLATENÝ BLOG OBJEKTÍVNY?
Do popredia vystupuje ešte jedna otázka – objektivita blogov. Blog sa považuje 

za nekonvenčný zdroj informácií, ktorý nepodlieha tlaku fi nančných skupín ani tlaku 
politikov. V tom momente, ako je blog platený, jeho objektívnosť ovplyvňuje fi rma, 
ktorá za blog platí. Blog môže aj nemusí byť objektívny. „Ak fi rma povie, že článok 
treba napísať pozitívne, pretože ide o významného partnera, ide objektivita stranou,“ 
potvrdzuje Martin Mikláš.  

Povolanie bloger
DARINA VITTEKOVÁ

Písanie mnohých ľudí baví, rozvíjajú ho ako záujmovú činnosť, no naozaj uspokojivé podmienky na neprofesionálne písanie článkov im poskytol až vznik blogov. 
Nepochybne to súviselo aj s rozvojom a novými možnosťmi blogovania. Postupne si niektorí koníček z blogovania povýšili na zárobkovú činnost. S tým vznikol 
nový termín „monetarizácia blogov“. Tak, ako sa stal z blogu prostriedok na zarábanie peňazí, tak aj blogeri si uvedomovali, že koníček ako taký ich neužíví 
a začali svoje služby poskytovať za úplatu. Formy platby bývajú rôzne – hotovosť, tovar alebo peňažné poukážky na nákup tovaru. 

V predajnej časti sa môžu opísať vlastnosti pro-
duktu, pričom sa môžu využiť názory prvých kupujú-
cich, prípadne sa poskytne nejaké video o tom, ako 
sa napríklad pánsky oblek vyrobil, z akých materiálov 
a ako si ho zákazník vyskúšal. Pomáha to v priamom 
predajnom procese.

V popredajnej časti môže blog poslúžiť na to, že 
existujúcim zákazníkom už len posiela informácie o 
novinke, ktorá sa práve uvádza na trh. Práve tu je dô-
ležitý ten osobný vzťah komunikátora so zákazníkom 
a potreba udržiavať ho. Tu by zákazník nemal 
mať pocit, že mu ponúkame niečo na predaj, 
ale že mu tovar odporúčame ako kamarátovi. 
Asi tak, ako keby sme išli s kamarátom do 
predajne a pri prezeraní tovaru mu povedali: 
„Tieto nohavice som si kúpil minulý týždeň, sú 
naozaj dobré. Výborne sedia a sú pohodlné.“ Ide tu 
skôr o porovnanie produktov a osobnú radu. 

Firmy využívajú na rozšírenie informovanosti a komunikácie 
s klientmi facebook. Ten však má  výhody aj nevýhody vo fi rme-
nom marketingu. Pre koho je facebook vhodný?

Facebook je predovšetkým mikroblog. To zna-
mená, že sa tu zverejňujú kratšie príspevky. Pokiaľ 
niekto napíše PR článok, zverejní ho na facebooku, 
prečíta si ho istý počet ľudí a druhí užívatelia ho môžu 

označiť, že sa im páči, čím ho odporučia ďalším uží-
vateľom. V podstate sa to isté dá  spraviť aj na blogu. 
Nevýhodami facebooku sú, že facebook nevlastníte. 
Článok zverejňujete na cudzej pôde, nie na vlastnej. 
Druhou nevýhodou je, že facebook zobrazuje váš prís-
pevok 5-15 percentám ľudí, ktorí facebook sledujú. 
Je to pomerne malý počet ľudí, pričom facebook roz-
hodne, koľkým a ktorým ľuďom sa príspevok ukáže. 
Treťou nevýhodou je, že pokiaľ facebook usúdi, že 
ste porušili nejaké pravidlá, môže vás úplne vymazať. 

To sa vám na blogu stať nemôže, tu ste na domácej 
pôde, kde žiadna tretia strana nemôže zasahovať. 
Facebook je ako mikroblog vhodný pre fi rmy s rých-
loobrátkovým tovarom.

Cieľom blogov je, aby boli čo najjednoduchšie. 
Práve svojou jednoduchosťou nám umožňuje rýchlo 
reagovať na zákazníka, rýchlejšie ako konkurencia. 
Mimochodom, na internete sa odporúča odpovedať 
cez rovnaké médium. To znamená ak niekto napíše 

cez facebook, odpíšeme tiež facebookom, ak napíše 
blog, odpovedáme blogom. Z hľadiska interaktivity 
považujem blog za budúcnosť komunikácie.

Môže blog konkurovať iným elektronickým komunikačným 
kanálom, prípadne ich v budúcnosti nahradiť? 

Nie, to by som nepovedal. Blog podľa mňa je aj 
bude pomocným prostriedkom, ktorý významne 
môže podporiť osobnú komunikáciu. 

Má blog ešte priestor na ďalší rozvoj, resp. napredovanie?
Blogy začali ako denníčky.  Za 15 rokov sa k nim 

pridali mikroblogy, ako facebook, pridali sa 
videoblogy ako You Tube, fotoblogy a v budúc-
nosti , ak sa to u nás uchytí, môže byť neja-
ká forma súvisiaca s obrázkami. Sú webové 
stránky, ktoré zverejňujú len obrázky a toto sa 
dá ešte aplikovať aj na blogu. Myslím, že aj 

osobná komunikácia má ešte priestor na ďalší posun. 
Predstavujem si to napríklad tak, že klient zavolá, že 
je práve virtuálne v našej fabrike a chcel by vedieť 
niečo o nejakom stroji. Môžeme ho informovať, kde 
sa stroj nachádza, že stroj fi rma práve nainštalovala, 
je to jediný stroj tohto druhu na Slovenku, má takéto 
vylepšenia a dajú sa ním vyrábať kvalitnejšie výrobky 
a zároveň mu ten stroj ukážeme. Toto by mohol byť 
blog budúcnosti.

Ako je na tom váš blog? A čo robí vaša konkurencia? 
Stiahnite si špeciálnu analýzu web stránok z nášho odvetvia. 
Zároveň sa dozviete aj ďalšie tipy na to, ako vytvoriť profesionálny blog 
v textilnom odvetví, viac na www.akonablog.sk/moda
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Nakupujúci prinášajú 
do kamenných obchodov 
online konkurenciu  
ZDROJ: GFK, SICH

Spoločnosť GfK sa pýtala používateľov mobilných 
telefónov v 23 krajinách na aktivity, ktorým sa pra-
videlne venujú na svojich mobiloch pri nákupoch 
v kamennom obchode. Najčastejšie uvádzané od-
povede zahŕňajú porovnávanie cien a kontaktovanie 
priateľa alebo príbuzného s cieľom získať radu (40 
percent pre každú z možností), nasleduje fotografo-
vanie výrobkov, ktorých kúpu zvažujú (na úrovni 36 
percent). 

Polovica nakupujúcich na celom svete vo veku 20-29 rokov 
porovnáva ceny online počas nákupu v kamennom obchode. 

Z celosvetového hľadiska muži prevažujú nad ženami v oblasti pravidelného 
používania mobilného telefónu v kamenných obchodoch s cieľom porovnania cien 
(42 percent mužov a 37 percent žien). Najaktívnejšie sa v tomto smere správajú 
nakupujúci vo veku 20-29 rokov, z ktorých takmer polovica (49 percent) uvádza, 
že v obchode pravidelne porovnáva ceny cez mobil, za nimi nasledujú spotrebitelia 
vo veku 15-19 a 30-39 rokov (obe skupiny po 45 percent). 

Adrian Hobbs, riaditeľ divízie Online Pricing Intelligence v spoločnosti GfK ho-
vorí: „Keďže významné množstvo spotrebiteľov je počas pohybu v kamenných 
obchodoch online, tradičné obchody musia na túto situáciu reagovať. Podrobné 
informácie v reálnom čase pokrývajúce cenotvorbu online konkurentov a rýchle 

reakcie predstavujú v súčasnosti kľúčové faktory 
úspechu už aj kamenných a nielen internetových 
obchodov. Platí to predovšetkým o regiónoch ako 
je Ázia a Južná Amerika, kde sú spotrebitelia najak-
tívnejší z hľadiska používania mobilných telefónov 
počas nákupu v kamenných obchodoch.”

Pri pohľade na jednotlivé krajiny vidíme, že na-
kupujúci v Južnej Kórei, Číne a Turecku najčastejšie 
porovnávajú ceny v kamenných obchodoch s onli-
ne ponukou (59, 54 resp. 53 percent spotrebiteľov 

z uvedených krajín), na druhej strane nakupujúci v Ukrajine, Južnej Afrike a Indii 
nezvyknú ceny porovnávať takto veľmi často, keď len 11, 15 a 17 percent potvr-
dzuje túto aktivitu. 

 PRE MUŽOV AJ ŽENY JE ROVNAKO DÔLEŽITÉ 
KONTAKTOVAŤ PRIATEĽA ALEBO PRÍBUZNÉHO 
Z globálneho hľadiska používajú muži aj ženy svoj mobilný telefón v obchode 

rovnako často s cieľom kontaktovať kamaráta, známeho alebo člena rodiny, ktorý 
by im poradil pri nákupe (40 percent žien a 39 percent mužov uvádza, že takto žia-
dajú o radu pravidelne). Mladší spotrebitelia vo veku 20-29 rokov v tomto smere 
dominujú (48 percent), v tesnom závese za nimi nasledujú tínedžeri vo veku 15-19 

Je všeobecne známe, že online nakupujúci majú okamžitý prístup k porovnaniam cien výrobkov priamo v momente nákupu. Podobné nákupné správanie teraz 
zavádzajú aj nakupujúci v kamenných obchodoch. 

NOVÉ FAKTORY, KTORÉ MUSIA VZIAŤ 
DO ÚVAHY TRADIČNÉ OBCHODY:  

•  Štyria z desiatich nakupujúcich na celom svete 
využívajú pri nakupovaní svoje mobilné telefóny 
s cieľom porovnania cien. 

•  Rovnako štyria z desiatich kontaktujú priateľov 
alebo príbuzných, aby im poradili. 

•  Viac ako jedna tretina si odfotí výrobky, ktorých 
kúpu zvažuje. 
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O ŠTÚDII 
V rámci uvedeného prieskumu sa spoločnosť GfK počas leta 2014 pýtala viac než 

25 000 používateľov mobilných telefónov vo veku viac ako 15 rokov v 23 krajinách 
prostredníctvom online alebo osobných rozhovorov. Prieskum sa uskutočnil v Argentíne, 
Austrálii, Belgicku, Brazílii, Kanade, Číne, Francúzsku, Nemecku, Indii, Indonézii, Talian-
sku, Japonsku, Mexiku, Poľsku, Rusku, Južnej Afrike, Južnej Kórei, Španielsku, Švédsku, 
Turecku, Spojenom kráľovstve a USA. 

*Uvedená analýza nezahŕňa platby pomocou mobilov v kamenných obchodoch. 

rokov (47 percent) a na treťom mieste nasleduje generácia tridsiatnikov (vek 30-
39 rokov s podielom 40 percent). 

Uvedené čísla dokazujú, že fenomén „word of mouth“ (t. j. osobné odporúčanie 
produktu, služby alebo značky) alebo všeobecne rady od užšieho okruhu priate-
ľov a príbuzných daného spotrebiteľa zohrávajú významnú úlohu priamo na ná-
kupnom mieste v kamennom obchode počas samotného momentu rozhodovania 
sa o nákupe. Predavači a samotná empirická skúsenosť a zážitok z nakupovania 
v súčasnosti teda čelia novému a významnému vplyvu priamo na mieste nákupu. 

Ak sa pozrieme na jednotlivé krajiny, tak vidíme, že sú to najmä nakupujúci 
v Mexiku, Poľsku a Turecku, ktorí najčastejšie využívajú svoje mobilné telefóny na 
to, aby kontaktovali priateľa či člena rodiny a požiadali ich o radu počas nakupova-
nia v kamennom obchode (s podielmi na úrovni 55, 53 a 52 percent nakupujúcich, 
ktorí uvádzajú, že tento spôsob využívajú pravidelne). Na porovnanie – nakupujúci 
v Japonsku, Indonézii a Nemecku žiadajú priateľov a príbuzných o radu najmenej 
často (len 16, 21 a 24 percent spotrebiteľov v daných krajinách). 

 MUŽI AJ ŽENY SI ROVNAKO RADI ODFOTIA 
DANÝ PRODUKT, ABY SI MOHLI NÁKUP 
PREMYSLIEŤ 
Odfotiť si konkrétny produkt v obchode, aby si prípadný nákup mohli neskôr 

ešte premyslieť, je treťou najobľúbenejšou aktivitou nakupujúcich z hľadiska vy-
užívania mobilných telefónov v kamenných obchodoch. Z globálneho hľadiska sa 
v tomto smere muži a ženy nijak nelíšia (36 percent mužov aj žien uvádza, že si 
bežne odfotia tovar počas nákupu). Celkovo sú to najmä tínedžeri (vo veku 15-19 
rokov) a mladí ľudia (vo veku 20-29 rokov), ktorí majú v tomto smere výraznejší 
náskok (44 percent a 43 percent), po nich nasledujú spotrebitelia vo veku 30-39 
rokov, z ktorých si tovar v obchode bežne odfotí až 39 percent. 

Ak sa pozrieme na jednotlivé krajiny, najradšej si tovar, ktorý by si teoretic-
ky mohli kúpiť v obchode, fotia opäť v Mexiku (49 percent), Číne (49 percent) 

a Turecku (47 percent) v porovnaní s niektorými ďalšími rozvíjajúcimi sa trhmi, 
ako je napr. India (12 percent), Ukrajina (13 percent) a Indonézia (16 percent). 
Tento trend je však potrebné dôsledne monitorovať, pretože na uvedených trhoch 
evidujeme rastúcu úroveň penetrácie smartfónov. 
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ETKA labels, s.r.o.
Lojovice 76 I 251 69 Velké Popovice I ČR

Tel.: +420 323 619 060 I Emai: offi  ce@etka.cz
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Kontakt:
FELINA ČR, spol. s r.o.,  

Korunovační 6, 170 00 PRAHA 7
SK - 00421 905 730 513

CZ - 00420 2 205 71 203
www.felinainternational.com



Slovenský výrobca 
s tradíciou

SLOVENKA-Silver, s.r.o.
Banská Bystrica

www.slovenkabb.sk




