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PRÍHOVOR
Žijeme v dobe masovej

eufórie. Každý musí mať
všetko, každý vie robiť všet-
ko. Nedokážeme odignoro-
vať poslednú vychytávku
mobilného telefónu, či
nechať sa zahanbujúco utá-
pať v dave obrovského
kolektívu, ktorý uniformne spája práve ten istý
model tenisiek. Stávame sa televíznymi hviezdami,
vyhľadávanými majstrami v kuchyni, zakladáme
vlastné blogy a s nevedno odkiaľ získanou istotou
profesionálov radíme, či ten alebo onen outfit je
práve teraz „in“. Jednoducho povedané, možností
a príležitostí je pre každého. Už menej optimistic-
ká je však skutočnosť, že často absentuje zamy-
slenie sa, či na to všetko vôbec máme. Veď držať
niečo v rukách neznamená automaticky vedieť s
tým narábať. A miešať sa niekomu do remesla,
zasa priniesť želané plody.

Ešte evidentnejší obraz tejto reality „všetko pre
všetkých“ súvisí s hmotnými vecami. Tu žiaľ vstu-
puje do hry fenomén čierneho trhu. Ekonomické
pokrivkávanie dneška mu len nahráva do karát.
Koho finančné dispozície stať sa vlastníkom
napríklad značkovej kabelky limitujú, pokojne volí
inú dostupnú alternatívu. Obchod s fejkami, teda 
s falošnými výrobkami kopírujúcimi značkové ori-
ginály, podľa štatistík výrazne postihuje práve sek-
tor odevov a najmä koženej galantérie. Rozmohol
sa dokonca už tak veľmi, že je takmer nemožné
ho zastaviť. A tak sú módne domy nútené hľadať
spôsoby ochrany svojho mena a produktov. Jedno
z riešení vidí Alberto Jelmini, výkonný riaditeľ spo-
ločnosti T&J Vestor, výrobca značky Missoni
Home (rozhovor s ktorým prinášame v tomto
čísle), v garantovaní služieb a pozornosti vo vzťa-
hu ku klientovi na požadovanej úrovni. Veď nielen
kvalita materiálov a vyhotovenia artiklov, ale najmä
spôsob, akým sa predávajú, sa postará o skutoč-
ný rozdiel v pravosti. Pravdaže, nie je to iba jediná
cesta k „záchrane“. Ak už ten, kto pod rúškom
výhovorky  „veď je to v móde“ kopíruje za každú
cenu, mal by sa vynasnažiť o aspoň malý osobný
zásah respektíve obmenu alebo porozmýšľať, či
sa mu to naozaj oplatí. Všetkého príliš totiž škodí.
A to by sa mohlo skôr či neskôr vypomstiť. 
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Aj tu hrajú vysokú hru použité materiály, ktoré sú 
odľahčené, tenké, často transparentné, alebo naopak 
kompaktné, ale vždy mäkké a ľahké, príjemné na telo. 
Košele boli historicky považované za bielizeň, dnes sú 
samostatným módnym prvkom, ale požiadavky na lu-
xus pri ich nosení a údržbe stále stúpajú. Pre túto sku-
pinu budú aktuálne kategórie „bez váhy“, ako sú voály, 
batist, krep, jemné štruktúry a pokrčené kvality, ale aj 
hmotnejšie čipky, satény, košeľové plátna, jemné žerze-
je, v prípade slávnostných typov aj ľahké tafty.

Ozdobnými a funkčnými prvkami budú rôzne objem-
né mašle pod krkom alebo žabó pri zapínacej lége a aj 
tu sa objavia ako tvorivé prvky prehnane zvýraznené 
niektoré časti, ako sú manžety, goliere, rukávy. Celková 
silueta bude štíhla, niektoré typy z veľmi tenkých mate-
riálov využijú objem bez váhy, aby sa s nimi pracovalo 
buď do voľného splývavého lemu, prípadne sa objem 

Dámske blúzky a košele na jeseň a zimu 2016/2017

NA PRVOM MIESTE ženskosť
JČ, FOTO: MBFW MADRID/IMAGE.NET

Aj keď sú košele či blúzky, ale aj tuniky a topy, neoddeliteľnou súčasťou dnešného dámskeho mód-
neho vzhľadu, sú i samostatnou kategóriou, ktorú pozvoľna mení každá nová sezóna. Nemôžu byť 
úplne vytrhnuté z kontextu outfi tu, často tvoria s ďalšími odevnými prvkami zámerný celok.
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ozdobné priesvity. Topy a tuniky budú vy-
tvorené aj z jemných úpletov, kde nájdu svoje 

uplatnenie efektné priadze rustikálneho alebo 
lesklého vzhľadu, prúžkovania a drobné žaká-
rové variácie.

Farebná škála tejto kategórie bude široká, 
biela je často favoritom pre svoj odkaz čisto-

ty, ale nechýbajú jemné pastelové tóny, čierna 
a svetlé neutrály či živé tóny. Mnohé z farieb 
získajú nezvyčajné odtiene vďaka priesvitom 
a transparentnosti. Satény svojím vysokým leskom 
a kompaktnou štruktúrou zvýraznia živé farby. Čip-

ky podčiarknu ženskosť a dá sa s nimi pra-
covať aj ozdobným 
s p ô s o b o m , 
ako so vsad-
kami.

presunie do spodného dielu oblečenia, či už to sú 
nohavice s rôzne vypracovanou pásovou líniou alebo 
sukne.

Blúzky majú skôr dámsky charakter, športo-
vý výraz získajú v takmer klasických strihoch  
pánskych košieľ, kde bude častým vzorovým 
prvkom prúžok a káro a pre zimnú sezónu aj 
bavlnené plátna či keper (skrátka novodobá 
modifi kácia niekdajších „fl aneliek“). Iným 
typom budú subtílne blúzky z veľmi jem-
ných bavlnených alebo viskózových plátien 
s mini goliermi, légou, sámikmi, naberaním 
a takmer balónikovými rukávmi. Túto retro 
romantiku podčiarknu aj drobnučké motívy 
geometrických, ale častejšie kvetinových 
motívov a kravatových vzorov. Vypaľova-
né vzory (devore), budú tvoriť nenápadné 

s p ô s o b o m , 
ako so vsad-
kami.
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Dokonalá znalosť anatómie mužských postáv, vybra-
né funkčné materiály, sústavné sledovanie požiadaviek 
trhu a v neposlednom rade znalosť módnych súvislos-
tí vedú k vytvoreniu dobre padnúcich výrobkov, ktoré 
majú mnoho funkčných vlastností: obmedzená krčivosť, 
ľahká údržba, priedušnosť a na zimu tepelná izolácia či 

hrejivosť. Tieto požiadavky spĺňajú z veľkej časti už naj-
jemnejšie prírodné vlákna ako bavlna, ľan, hodváb, vlna 
a mnoho ich spoločných zmesí. Žiaduce je aj nasadenie 
umelo vyrobených vlákien, najmä tých na báze celulózy 
(Modal, Tencel alebo bambusové vlákno) – s výhodou 
naprogramovateľných vlastností na košele (veľmi jem-
né vlákno alebo jeho matný či veľmi lesklý charakter). 
Väzobné štruktúry tkanín, najčastejšie vo väzbe plátna, 
panamy, kepra či perlinky a zrnitých rustikálov, súčasne 
s fi nálnymi úpravami ako kalandrovaním, luhovaním, 
krepovaním, jemným pokrčením na letné a miernym po-
česaním na zimné typy (fl anelu) a väzobne konštruova-
né pracie kordy, tiež určujú budúce vlastnosti výrobku.

Strih košele bude buď veľmi štíhly alebo pohodlný 
v telovej časti určený pre generácie, s vyššími skúse-
nosťami. Potom sú tu samozrejme rovné uvoľnené strihy 

Pánske košele na jeseň a zimu 2016 -2017 

KRÁSA v detaile
D-CLUB, FOTO: PITTI UOMO, ARCHÍV AUTORA

Neoddeliteľnou súčasťou odevných súčastí pánskeho outfi tu sú bezosporu košele. Móda na ne 
pamätá a využíva ich obľubu vo všetkých sférach pánskeho módneho oblečenia. Sú jedným 
z historicky najstarších odevov, ktoré prešli dlhodobým strihovým a kvalitatívnym vývojom. 
Už dlhší čas si košele uchovávajú svoju súčasnú formu a zmeny sa odohrávajú predovšetkým 
v použitých materiáloch, farbách, vzoroch a detailoch.
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mi tropickej fauny a fl óry, alebo 
epickým príbehom. Športové 
košele na zimné obdobie sú 
často v melanžovom vyho-
tovení alebo vo výrazných 
kockách, predovšetkým tie 

fl anelové.
Dôležité sú drobné de-

taily, ktoré dávajú košeli akúsi 
pridanú hodnotu. Sú to vyšité 

logá výrobcu či značky, špeciál-
ne gombíky, farebné obšitie gombí-

kových dierok, spodok goliera, légy či manžety 
z odlišne vzorovaného materiálu, výrazné prešíva-
nie, tvar vreciek...

Košeľa je síce samostatná výrobná komodita, 
v módnom priestore však nestojí samostatne, ale 
v spoločnosti s ďalšími odevnými súčasťami a do-
plnkami, až potom môžeme hovoriť o móde aj u tak 

prozaického kusu šatníka akým je košeľa.

športových a outdoorových typov a tiež 
atypické tvorivé kreácie bez obmedzenia 
akýmikoľvek mantinelmi.

Košele majú niekoľko notoricky zná-
mych typov golierov: klasický, otvorený, 
prepnutý, stojaci, ktoré budú vždy v prija-
teľne umiernenej dimenzii. Zadný diel je 
v tvare sedla s možnosťou záševkov pre 
zväčšenie komfortu nosenia alebo je hladký. 
Zapínanie na gombíky na prednom dieli je 
umiestnené vo zvislej širšej i užšej lége alebo 
len v záložke košele. Rukávy ústia do manže-
ty opäť umiernenej veľkosti, sú zapínateľné na 
1-2 gombíky. Na letné obdobie majú neformálne 
košele krátky rukáv.

Popri jednofarebných typoch klasických košieľ 
budú aktuálne vzorové variácie prúžkovania, drob-
ných žakárových motívov tón v tóne, tieňované prúž-
ky, kocky, kára.

Nekonvenčne založený casual štýl využije drob-
né potlače vzormi bodiek počnúc, cez najrôznejšie 
arabesky, geometrické motívy a vymyslené fantázie 
končiac. Košele na voľný čas a letné prázdninové dni 
sú vyzdobené potlačami v živých farebnostiach s motív-

TRENDY
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Prvá zmena nastáva v prvkoch výrazne vizuálnych 
- farba a vzor, ďalšia je forma, ktorá sa mení len veľmi 
pozvoľne predovšetkým preto, že overené strihy majú 
tendenciu pretrvávať. Oživenie v tejto sfére je zrejmé 
vďaka predimenzovaným prvkom ako sú goliere, fazó-

ny, zapínanie a tiež ozdobným efektom – gombíkom, 
riaseniu, kožušinovým partiám, prešívaniu... Neopome-
nuteľná a mnohokrát takmer neviditeľná zmena potom 
prichádza s novými, často veľmi sofi stikovanými mate-
riálmi, ktoré sú v odľahčených hmotnostiach, funkčné 
a so zaujímavými povrchmi.

Typy, ktoré budú hrať významnú úlohu v novej sezóne:

KLASIKA – teší sa stále značnej obľube. Štíhle 
formy jednoradových zapínacích plášťov s dĺžkou ku ko-
lenám a do polovice lýtok majú malú fazónku a golier, 
našité alebo všité vrecká a sú voľne prepásané viaza-
cím opaskom. Ozdobnými prvkami sú napríklad gom-

bíky, ozdobné švy, kožušinové 
goliere, pätky na rukávoch.  
Strihové riešenie je jedno-
duché so vsadzovanými 
alebo klinovými rukávmi. 

Dámske plášte a kabáty na jeseň a zimu 2016/17 

ZIMNÉ NÁLADY
JČ, FOTO: MBFW MADRID/IMAGE.NET 

Nech sú zimy mierne alebo kruté, dámske plášte, kabátiky, paletá či bundičky nastupujú spolu so 
svojimi majiteľkami na módnu scénu s príchodom prvého ochladenia nielen pre svoju ochrannú 
funkciu, ale aj pre žiadanú zmenu. Zmena v šatníku prichádza v polročných periódach a aj keď 
si mnohé ošatenie ponecháme z minulých sezón, oživenie outfi tu vďaka obmene doplnkov posúva 
módny vývoj vždy o kúsok dopredu. Dnes to nie sú míľové kroky, skôr drobné krôčiky.

 MÓDA REVUE máj 20168

Ali
an

to

Ion
 Fi

z

Ju
an

 Vi
da

l

Ma
ne

 M
an

e

Ju
an

a M
ar

tin

Mi
gu

el 
Ma

rin
er

o

Te
re

sa
 H

elb
ig



TRENDY

 MÓDA REVUE máj 2016 21

DESIGN - predstavuje nekon-
venčné nápady módnych tvorcov, 
ktorí využívajú k svojmu vyjadreniu 

asymetriu, veľké objemy a predi-
menzované prvky a tiež nekon-
venčné materiály ako je plsť, 
obojstranné textílie či novo-
dobý neopren (lamináty).

KABÁTIKY – celý rad krátkych kabátikov 
bude v najrôznejších podobách: ako zateplené 
a prešívané športového charakteru alebo z kla-
sických vlasových tkanín, tvídov s odvážnym 
strihovým riešením do zdanlivo objemných 
foriem. Netradičné je asymetrické zapínanie 
zdobené veľkými gombíkmi, rukávy strihané 
v kuse s telovými dielmi, alebo naopak 
odľahčené rovné kabátiky so stojačikmi, 
výrazným prešívaním, patkami, našitými 
vreckami. Sem môžeme začleniť aj módne 
verzie v ostrejších farbách, vo variante čier-
nej a bielej, či v zahmlených pasteloch.

PREDĹŽENÉ OBJEMO-
VÉ SAKÁ – budú mať formu 
predimenzovaných sák s fazónou 
a zateplením, z materiálov pre nich 
budú aktuálne tvídy, šetlendy aj úplety, 
zo vzorov to budú kára, glenček či celý 
rad makro vzorov vychádzajúcich 
z tradičných tém. Zateplenie bude zdanli-
vo objemné, ale veľmi ľahké s využitím 
najjemnejších nylonov a výplní.

ŠPORTOVÉ NÁLADY – 
spĺňajú parky, kabáty, bundy a bundičky do pásu, 
niekedy s ozdobným vzorovým charakterom, inoke-
dy s rýdzo športovými funkčnými atribútmi, raz ako 
zateplené s prešívaním, inokedy ako čisto športové 
funkčné strihy.

RETRO NÁPADY – nájdu inšpiráciu v 50. 
rokoch minulého storočia v kabátikoch nad kolená, 
v oblých siluetách alebo v siluetách 
v línii A s ležatými goliermi. 
Sú z vlnárskych kompozícií s dô-
razom na luxusné prírodné 
vlákna, vyžívajú sa na-
sladlé pastelové aj živšie 

odtiene.

Z materiálov bude využitý vlnený velúr, fl auš, súkno, 
tvídy. Farby zodpovedajú tradičnej farebnosti od neut-
rálnych cez jemné pastely, až po výraznejšiu farebnú 
škálu.

VOJENSKÝ ŠTÝL – sa tematiky dotkne 
v podobe zimných trenčkotov, často vytvorených z ľah-
kých technických materiálov a zateplených podšívkou. 
Opäť budú vo veľmi odľahčenej forme. Trenčkoty môžu 
byť v dĺžke ku kolenám, ale aj ako skrátené kabátiky.

TRENDY
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Viac foto na www.modarevue.com
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KRÁTKE KABÁTIKY
Táto kategória je istým favoritom sezóny. Majú špor-

tový charakter, ale zároveň pôsobia aj elegantne. Sú 
praktické z pohľadu používania v mestskej prevádzke 
a vďaka plne vybavenej funkčnej pridanej hodnote vnú-
torného vybavenia sú právom považované za obľúbenú 
súčasť „street“ outfi tu. S dĺžkou pod sedaciu líniu, prípad-
ne do polovice stehien, so štíhlou siluetou a odľahčeným 
materiálom pôsobia mladistvo a sviežo. Majú vyváženú 
fazónku, väčšinou jednoradové zapínanie, nevylučujú 
sa však ani typy s dvojradovým systémom a väčším 
golierom. Obľúbenými materiálmi sú ľahko zaplstené 
alebo vlasové vlnárske tkaniny v jednofarebnom alebo 
melanžovom vyhotovení. Vzorové kresby sa niekedy sú-
stredia na „rozmazané“ vzory rybích kostier, kociek 
či kár. Zdanlivo bežný kabátik má bohaté vnútorné 
vybavenie s mnohými funkčnými prvkami, často 
je vybavený aj zateplením vo forme syntetických 
podšívok s veľmi jemnou a ľahkou výplňou, ktorú je 

možné odopínať. Farby nebudú nijako zvlášť výrazné, 
sústredia sa na klasické neutrály, modrú a čiernu.

PARKY A ŠPORTOVÉ BUNDY
Nezameniteľným smerovaním v pánskej móde je 

športový výraz a vzhľad daný životným štýlom súčas-
nosti. Dôkazom toho sú športové bundy, parky, ale aj 
bomber bundy do pása. Niektoré typy majú charakter 
retro nálady svojím nápadným zaradením do oblasti 
niekdajších polárnych výprav alebo športových aktivít. 
Majú zdanlivo hrubý opotrebovaný povrch a kapucňu 
s lemom z prírodnej kožušiny. Ale zdanie klame, je to 
veľmi sofi stikovaná funkčná záležitosť s moderným 

vybavením. Iné sú na prvý pohľad moderné, 
z lesklých i matných syn-
tetických tkanín, oči-
vidne alebo skryto 

zateplené. Farby pre 

Pánske plášte, kabáty a bundy na jeseň a zimu 2016/2017

TRADÍCIA & INOVÁCIA 
D-CLUB, FOTO: PITTI IMMAGINE UOMO, ARCHÍV AUTORA

Konzervatívny prístup k módnym novinkám je v mužskej časti populácie notoricky známy, zmeny 
prichádzajú pomalšie a sú menej výrazné, najmä v oblasti plášťov a kabátikov. Ich formy sa praktic-
ky nemenia, zmenu prinesú nové a inovované materiály, konfekčné technológie a funkčné vybavenie 
odevu, ktoré je pre mužov dôležitým prvkom práve tak, ako najrôznejšie elektronické prístroje. Páni 
sa radi hrajú a majú v sebe zakódovanú túžbu dobre vyzerať vo funkčných a ochranných odevoch.
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túto kategóriu budú prírodné a vyblednuté alebo jasné 
s odleskom. 

ZIMNÉ SAKÁ
Svojou formou budú kópiou moderných sák, líšiť sa 

budú objemnosťou a niekedy predimenzovanými prvka-
mi. Sú z klasických vlnárskych tkanín, tiež ako prešíva-
né a zateplené nylonové typy alebo dokonca spracova-
né pomocou pletiarskej technológie. Majú charakter pre-
chodnej pohodlnej športovej elegancie do obdobia, keď 
ešte zima plne neútočí alebo do mestskej premávky, kde 
sa nositeľ pohybuje z garáže do obchodu, z dopravného 
prostriedku do kancelárie.

ELEGANTNÉ PLÁŠTE
Už dávno to nie sú kabáty po päty, ale kabátiky ku 

kolenám, ľahko zúžené v pásovej línii, strihovo strohé, 
s fazónou a jednoradovým zapínaním. Voľba materiá-
lov spadá výhradne do sféry vlnených kvalít vysokej 
úrovne. Okrem klasických farieb sa objavia pre pánov 
neobvyklé farby – červená, oranžová, vínová, zelená 
a rad ďalších.

DESIGN
Pre veľmi módne orientovaného spotrebiteľa je urče-

ný celý rad nekonvenčných riešení na jednej strane in-
špirovaných vojenskou výbavou a na strane druhej ako 
vízia hľadania nových foriem, dimenzií a materiálov.

Viac foto na www.modarevue.com
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JEDNODUCHÁ ELEGANCIA
Vysokokvalitné produkty stelesňujúce klasické 

vyhotovenie, pohodlnosť a priamočiarosť. Obuv 
bude zhotovená z ušľachtilých materiálov, využi-
je sa kozina v kombinácii so syntetickou kožou 
a hodvábom. Vo farebnom spektre prevládne bor-
dová, fi alovo modrá, šedá a čierna. Dámska ko-
lekcia sa vyznačuje ponukou topánok s precízne 
dizajnovaným podpätkom, ktorý efektívne predlžuje 
a tvaruje postavu, nebudú chýbať klasické poltopán-
ky s guľatou špičkou Mary Jane, mokasíny či členko-
vé topánky. Pánska línia zahŕňa klasiky ako blucher 
s otvoreným šnurovaním, dnes už univerzálne 
„oxfordky“, členkové modely, častokrát doplnené 
o dvojité pracky. 

Obuv na jeseň a zimu 2016/2017

Sebavedomo do novej sezóny
ZDROJ: SARTIA, SPRAC. FILIP STAŇO, FOTO: IFEMA, MESSE DUESSELDORF/C. TILLMANN

Upršanými jesennými dňami, mrazivými ránami a snáď aj snehom oživenou zimou budeme v nasledujúcej sezóne kráčať rozhodne sebavedomo. 
Trendové línie na túto jeseň a zimu ponúknu priestor pre alternáciu rôznych štýlov a foriem, vnesú patinu dôb dávno minulých, vyzdvihnúc pritom cit 
pre remeselnú dokonalosť a tradičné hodnoty, retro nálady posledných dekád minulého storočia, zotrvanie klasiky i náznak rebélie. To všetko s abso-
lútnym citom pri výbere kvalitných materiálov, vnášaním inovácií a využívaním kombinácie prvkov, ktoré budú isto príjemným momentom prekvapenia 
pre každého nositeľa.  
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NÁVRAT K REMESLU 
Táto línia predstavuje esenciu ručnej výroby, 

elegancie a vysokej kvality v zmysle dizajnu a po-
užitého materiálu. Obuv nadchádzajúcej sezóny tak 
vzdáva hold remeselnému umeniu s dôrazom na tra-
dície, využíva pastelové tóny farieb prechádzajúce 
do intenzívnejších a tmavších odtieňov. Inšpirácia 
kolekcie je intenzívne refl ektovaná aj grandióznymi 
vzormi s historickým kontextom, ostro ohraničenými 
prekrytými plochami a použitím čipky.  Br
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KOLÁŽ
Symbióza tvarov rokov sedemdesiatych, vzorov z rokov osemdesiatych a pocit pohodlia z rokov deväťdesia-

tych. Kombinácia štýlov a typov pre všetkých, ktorí požadujú  inovácie a produkt prinášajúci prvok prekvapenia, 
sofi stikované tvary, vzory a textúry. V palete farieb prevládajú žltá, tmavozelená, karamelová, strieborná, zlatá, 
nebovomodrá, šarlátová červená a čierna. Jednotlivé farebné kombinácie popúšťajú uzdu fantázie a pôsobia 
priam psychedelickým vzhľadom. Element zábavy a prekvapenia je umocnený štvorcovými podpätkami, hrubými 
podrážkami, platformami a klinmi.
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ŠPORTOVÁ ELEGANCIA
V tejto trendovej línii prevláda minimalizmus a fu-

turistické detaily prenesené do športového vypraco-
vania. Nezvyčajná kompozícia topánky, excentrické 
detaily a textúry prinášajú žiarivý mladistvý vzhľad. 
Materiály a doplnky sú kombinované s cieľom umoc-
niť dojem objemu a vrstvenia obuvi. Ide napríklad o 
tvíd v spojení s jemnou kožou, kožené šnúrky, su-
chý zips,   elastické popruhy i pracky. Samotný tvar 
obuvi je priamočiaro jednoduchý s prevládajúcimi 
oblými tvarmi. Športové tenisky premenené pros-
tredníctvom vložených šperkov na „párty topánky“ 
sú jedným zo symbolov tejto línie.
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Dámske kabelky dostali od dizajnérov na zimu trochu 
vynovenú podobu. Podľa tohtoročných prvých veľtrhov, 
predovšetkým GDS v nemeckom Düsseldorfe, v jesen-
nej a zimnej sezóne 2016/2017 sú v akcentnej polohe 

len výnimočne a v outfi te hrajú skôr úlohu zmierujúceho 
a harmonického doplnku farbou aj štýlom. 

Ich formy sa pohybujú väčšinou v menších obje-
moch, buď ako listové typy alebo s členitejším vnútrom 
a prekladané so zapínaním na kovovú pracku vo forme 
iniciál alebo iného symbolu. Samozrejme pre vyhranené 
štýly budú aj vakové typy a hitom sezóny sa po malej 
prestávke opäť stanú malé ruksačiky. Formy sú teda 

viac-menej tradicionalistic-
ké, ale s futuristickým 

vyho toven ím . 

Vysoko lesklý nylon sa môže kombinovať s jemnou 
kožou, použijú sa aj svetlé a tmavé lesklé efekty, kto-
ré do grafi ckého štepovaného vzoru prinesú hĺbku. Na 
svoje si príde aj kožušina ako nápadný výrazový prvok. 
Reinkarnáciu zažijú kovové retiazkové remienky na ple-
ce. Popri tradičnej farebnosti budú ultramoderný vzhľad 
podčiarkovať svietiace a metalické farby ako zlatá, bron-
zová a strieborná, ďalej sýta modrá a červená. Moderné 

farebné blokovanie a asymetria budú cha-
rakterizovať nástup zimnej sezóny.

Farebnosť jednotlivých kusov bude 
v skromnejšej polohe, jednofarebnosť 

môže byť spestrená spomínanými 
farebnými blokmi alebo kom-

bináciou materiálov. Tak či 
onak, kabelky sa stali vý-
znamným prvkom, ktorý 
nám o majiteľke veľa pre-
zradí, sú praktické a sú 
aj významnou bodkou 
v celkovom outfi te. 

Kabelky na jeseň a zimu 2016/2017

Najvýznamnejší 
doplnok žien 
DARINA VITTEKOVÁ. FOTO: MESSE DÜSSELDORF,CONSTANZE TILLMANN

Večná a neodmysliteľná spoločníčka väčšiny žien – kabelka. Nepostrádateľný doplnok, ktorý 
ženám mnohí muži závidia, pretože ani po niekoľkonásobných pokusoch sa dizajnérom nepodarilo 
vymyslieť pre nich „to pravé orechové“. Malé taštičky na opasku alebo zavesené na zápästí, 
prípadne „sprievodcovské“ tašky cez plece pokryli nevyhnutnú potrebu mužov, no nikdy neboli 
hitom, ktorému by podľahla väčšina. 
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Mladá dizajnérka sa dostala k topánkam postupne, keď začala študovať na Ume-
lecko-priemyselnej vysokej škole v Prahe. Počas štúdia naberala skúsenosti na stá-
žach v Londýne, Amsterdame, ale dokonca aj v Bratislave u Karola Weisslechnera 
v ateliéri Šperku na Vysokej škole výtvarných umení.

Len niekoľko mesiacov po skončení školy sa jej život začal sústreďovať na talian-
ske mestečko Porcari, kde takmer tri roky pracovala pre značku Roberto del Carlo. 
Dnes žije na Slovensku, venuje sa vlastným minikolekciám, modelom na mieru pre 
klientov, ale aj rodine. 

Na Slovensku nemáme mladú generáciu dizajnérov topá-
nok alebo aspoň o nich nie je počuť. Prečo je to tak?

Pretože tu nie sú školy, kde sa to naučíte a dosť 
fi riem, kde by ste našli uplatnenie. V Česku sú tri 
vysokoškolské inštitúcie, kde sa môžete vyučiť – 
v Prahe, Zlíne a Plzni. Či už si vyberiete technický 
odbor (technológ, modelár) alebo umelecký odbor 
design. U nás vysokoškolské pokrytie úplne chýba, 
niečo funguje na stredoškolskej úrovni. A ak už nie-
kto vyštuduje design obuvi v zahraničí, väčšinou tam aj zostane. Aj ja som po škole 
ostala v Prahe a neskôr som šla pracovať do Talianska.

Mala by u nás lokálna módna značka obuvi vôbec úspech? Veľa sa hovorí o lokálnosti, 
ale keď príde na ceny a predaje, situácia už nie je taká priaznivá.

Myslím si, že áno, môže mať úspech,ak oslovíte tú správnu cieľovú 
skupinu a vyrábate kvalitne. Čoraz viac ľudí sa dnes zaujíma o to, od-
kiaľ pochádzajú produkty, ktoré si kupujú, kde a za akých podmienok 
sa vyrábajú. Je tu skupina zákazníkov, ktorí sa obracajú proti konzum-

nému spôsobu života, kupujú len to, čo skutočne 
potrebujú a v najlepšej kvalite akú si môžu dovoliť, 
uprednostňujú lokálne značky, podporujú domáci trh, 
premýšľajú ekologicky. Tieto trendy v našej spoločnosti sú 
a naberajú na sile.

Ceny sú, pravdaže, vyššie, ak vyrábate z kvalitných materiálov malé série a po-
rovnávate to s cenami veľkej značky, ktorá predáva po celom svete. Lokálna značka 
zvyčajne funguje len na lokálnom trhu a ten je malý. Čiže aj možnosti odbytu sú ob-
medzené. Vyššia cena odráža okrem toho iný prístup v dizajne produktu či technológii 
výroby – dizajnér príde s vlastnou konštrukciou alebo uplatňuje také riešenia, ktoré pri 
pásovej výrobe nie sú možné. 

Ako obuvník – freelancer si zabezpečujete celý produkt od návrhu dizajnu, cez výrobu až po obchod 
a marketing. Prečo ste sa rozhodli kráčať touto extrémne náročnou cestou?

Pokryť v jednej osobe všetko je naozaj extrémne náročné a pre mňa zároveň dosť 
neefektívne. Teraz počas materskej veľa premýšľam a plánujem, ako to zmeniť a celé 
zmanažovať. Nevylučujem ani prácu pre inú značku, rada pracujem v kolektíve a je to 
aj fi nančne menej náročné a riskantné, ako spustiť výrobu vlastnej značky. 

Spojenie umeleckého sveta s tým obchodným sa takmer vylučuje. Ako sa Vám to darí spájať? 
Vzdelávate sa v oblasti marketingu? 

Vedomosti o marketingu a predaji získavam praxou, príliš aktívne sa v tejto oblasti 
nevzdelávam a priznávam, že ani nemám obchodného ducha. Myslím si, že by bolo 
ideálne spojiť sa s niekým, kto vyniká práve v tejto oblasti a vystavať značku spoloč-
ne. Zatiaľ som sa spoliehala skôr na to, že moje topánky si svojho zákazníka nájdu 
samé.

Ako získavate teda zákazky?
Kontaktujú ma ľudia nezávisle na lokalite. Čo sa však týka topánok na mieru, tak 

Zuzana Serbák

Nesúdim ľudí podľa topánok 
ELA DEKÁNKOVÁ, FOTO: ARCHÍV ZS

Slovenských dizajnérov obuvi je ako šafranu. Jednak nám na Slovensku chýbajú učebné odbory a jednak sa počet 
pracovných príležitostí blíži k nule. Ojedinelý zjav slovenského obuvníka, navyše v ženskom rode, stretnete aktuálne 
v Dunajskej Strede. Tri roky pracovala pre taliansku značku a je presvedčená, že aj s lokálnu značkou obuvi by sa 
odvážny dizajnér presadil. Či to však skúsi aj ona sama, nám porozprávala návrhárka Zuzana Serbák. 

ne
oliť, 
ci trh, 

oločnosti sú

Baleríny - kolekcia 2011

Kolekcia Vlnky (2014)

Spolupráca s odevnou dizajnérkou Luciou Ivanovou pre kolekciu Čajka (2011)

Topánky pre českú odevnú 
značku Chatty (2012)

Zuzana Serbák
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k tomu dochádza prevažne v okruhu mojej lokality, teda Dunajskej Stredy či Bratislavy. 
Zároveň ale dodávam topánky aj do pár dizajn shopov v Bratislave a Prahe.

S akými materiálmi pracujete? Dá sa povedať, že koža je Vaším top materiálom alebo uznávate 
aj textílie? 

Uprednostňujem kožu. Je to prírodný materiál s výbornými a špecifi ckými vlas-
tnosťami, ktoré sa ťažko nahradia niečím iným. 
Samozrejme, koža pochádza zo zvierat, takže sa 
ňou nesmie plytvať, preto je mi blízky koncept vy-
rábať malé série alebo na mieru – čiže konkrétnu 
topánku na konkrétnu nohu, na dopyt zákazníka. 
S textilom sa mi nepracuje až tak dobre a textilná 
topánka ani nemá podľa mňa takú životnosť ako 
kožená.

Vo svojej diplomovej práci ste sa zaoberali kompozitnými materiálmi – silikónom a karbónovými 
vláknami. Majú takéto topánky obchodný úspech?

Tieto materiály majú špecifi cké vlastnosti, ktoré sa v prospech obuvi dajú veľmi 
dobre využiť a myslím si, že v budúcnosti sa aj začnú uplatňovať vo väčšej miere. 
Ich vývoj a výroba je však neskutočne nákladná a zároveň by bolo treba diplomovú 
kolekciu celú prepracovať a prispôsobiť sériovej výrobe. Takže zatiaľ je to stále iba 
v rovine konceptu, kompozitné materiály ďalej nevyužívam.

Hovorí sa, že podľa topánok spoznáte úroveň človeka. Pozeráte ľuďom na topánky? 
Nijak zvlášť sa tým nezaoberám. Všimnem si, ak má niekto zaujímavé, kvalitné, 

ušľachtilé či zriedkavé topánky, to sa pozriem rada. Ale inak neskúmam nohy, ani 
neposudzujem úroveň človeka podľa obuvi.

Momentálne ste na materskej dovolenke so 16-mesačným synčekom Filipom. Máte čas aj na 
tvorbu?

Väčšinu času mi zaberie starostlivosť o dieťa a domácnosť. Občas sa však venujem 
aj pracovným veciam, tvorba mi chýba. Púšťam sa však len do menších projektov – 
navrhla som sandále v rámci projektu Local Icons pre českého výrobcu obuvi Snaha. 
Sem-tam vyrobím topánky na zákazku, alebo najnovšie som navrhla sériu luxusných 
tenisiek pre obuvníka Mareka Pažitného, ktorý vyrába pánsku obuv na mieru. Taktiež 
pracujem na svojej novej webovej stránke a premýšľam nad novou kolekciou. 
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ZUZANA SERBÁK
V roku 2010 absolvovala Umelecko-priemyselnú vysokú školu v Prahe v obore dizajn obu-
vi a odevu. Skúsenosti zbierala i na stážach v Londýne, Amsterdame a Bratislave. Ako 
fi nalistka sa umiestnila na súťažiach v Terste, Mníchove aj Vigevane v Taliansku. Takmer 
tri roky pracovala pre taliansku značku Roberto del Carlo a zároveň sa venovala vlastným 
kolekciám a modelom na mieru. Externe tiež pracovala pre značku Novesta. V portfóliu 
má aj úspešné spolupráce s módnymi dizajnérmi ako Marcel Holubec, Zuzana Kubíčková, 
Lucia Ivanová alebo s českou značkou Chatty. Momentálne žije v Dunajskej Strede a má 
16-mesačného syna.

Kolekcia Vlnky (2014)

Model z diplomovej kolekcie (2010)

Spolupráca s odevnou dizajnérkou 
Zuzanou Kubíčkovou (2012)

Kolekcia Dimero (2015)

Kolekcia Dimero (2015)



MK, FOTO: VELETRHY BRNO

O účast na 48. veletrzích módy STYL a KABO, které na brněnském výstavišti proběhnou od soboty 
27. srpna do pondělí 29. srpna 2016, mají fi rmy stále větší zájem. Pavilony P a F se po první 
uzávěrce přihlášek rychle plní.
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Ochota spotřebitelů utrácet trvá a výdaje za oděvy 
a obuv letos dále rostou. V této optimistické atmosféře 
se daří i mezinárodním veletrhům STYL a KABO, které 
jsou největší a současně jedinou B2B prezentací módní-

ho průmyslu pro český a slovenský trh. Po první 
uzávěrce přihlášek jsou pořadatelé veletrhů módy 
spokojeni, přihlášeno je již 168 vystavovatelů, tj. 
o 18 procent více než ke stejnému datu v loň-
ském roce. K účasti na srpnovém veletrhu STYL 
se přihlásilo 102 fi rem a k účasti na veletrhu KABO 
66 fi rem. Opět mezi nimi je řada vystavovatelů ze 
zahraničí a také několik zajímavých nováčků.

Na veletrhu STYL nechybějí tradiční a významní vy-
stavovatelé jako Anita Moravia, Doppler CZ, H & D, Jiho-
česká textilní, Jopess fashion, Modela, Moděva, Pleas, 
Pletex, Texart, Veltex JG nebo V.Style. Ze zahraničí to 
jsou například německé fi rmy Casamoda Heinrich Katt, 
Hegler Fashion a Mode agentur Gerhart Helgert. Nově 
se představí například společnost Julia Hock Textilver-
trieb z Německa (plavky zn. Calao), Evolution Group CZ 
s.r.o. – český výrobce originálních krystalových šperků 
a bižuterie se Swarowski elements v úpravě stříbro/
rhodium nebo např. italská móda přes českého dovozce 
STEFI. Vrací se také český výrobce originální pletené 
módy Deny – Zdeňka Kuřitková.

Veletrh KABO přivítá stálice obuvního trhu jako 
Ara Shoes, Caprice, Gabor, Geneze, Lanson Praha, 
JG Shoes, Legero, Protetika, Rieker, Salamander, Snaha, 
V + J obuv, Wortmann a další. Kabelky budou vysta-
vovat mimo jiné fi rmy Arteddy, Sendi Design nebo Uni-
dax. K nováčkům patří Starlight Promotion CZ (kabelky 
a náprsní tašky z Itálie) nebo česká fi rma Pediped CZ- 
zástupce světoznámé značky zdravé a stylové dětské 
obuvi pro Českou republiku.

Posledních veletrhů STYL a KABO v únoru 2016 se 
zúčastnilo 284 vystavujících fi rem z 12 

zemí a 632 zastoupených značek. 
Zcela poprvé se představilo 54 fi -

rem, 35 na veletrhu STYL a 19 
na veletrhu KABO. Nejvíce za-
hraničních vystavovatelů při-
jelo z Polska, Německa a Slo-
venska. Novinkou ročníku 

byla početná účast fi rem 
z Turecka, zajímavé 

premiéry měly také 
společnosti ERFO 

z Německa, Minerva z Řecka, italská obuvnická fi rma 
Nero Giardini nebo česká společnost SNAHA, která se 
po 20 letech vrací k výrobě módní obuvi. Mezi českými 
vystavovateli byli jak zástupci zahraničních značek, tak 
66 přímých výrobců. Nabídku si prohlédlo téměř 5500 
registrovaných odborníků. 

Pokud se chcete připojit k účastníkům srpnových ve-
letrhů, neváhejte s přihláškou. Druhá uzávěrka proběhne 
již k datu 19. května 2016 a je spojena s deseti pro-
centní slevou ze základní ceny za výstavní plochu. Více 
informací naleznete na www.bvv.cz/styl-kabo.

O srpnové veletrhy STYL a KABO 
je opět velký zájem
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Proposte si zachovalo štandard optimálnej platformy 
pre nové ponuky, pôsobiacej na širokej medzinárodnej 
scéne, keďže až 70% zúčastnených prišlo zo zahrani-
čia. Výstavný areál Villa Erba, okolité obchody a zaria-
denia, kde paralelne prebiehala exhibícia „International 
Observatory“, poskytli v hojnom množstve predstavu 
o aktuálnych trendoch a dostupnom tovare v rôznych 
variantoch. Ako sa ukázalo, v súčasnosti je typológia 
bytového textilu podriadená trom úžitkovým smerom, 
a to rezidenčnému, hotelierskemu a technickým látkam. 
V rezidenčnej kategórií prevládajú prírodné materiály 
ako bavlna, vlna, ľan a tiež kanapa v pastelových far-
bách, respektíve v bielej, béžovej a šedej. Na zabezpe-

čenie zvýšenia kvality týchto tkanín sa do nich pridáva 
i polyester. Sektor hotelierstva, ktorý momentálne veľ-
mi rýchlo napreduje, volá po exkluzívnych, ale hlavne 
praktických materiáloch. Prevládajú syntetické druhy 
vyznievajúce navonok ako prírodné. Technické mate-
riály sa zasa v prvom rade sústredia na to, aby spĺňali 
požadované normy, prešli ekologickými testami a hlav-
ne boli zdravotne neškodné. Objavujú sa i nováčikovia 
medzi textíliami, napríklad Coex, vôbec prvá prírodná 
tkanina kompletne ohňovzdorná a kompostovateľná. 
V úzadí nezostáva ani zamat, prekvapujúco žiadaný 
i v moderných rezidenciách, v ktorých vďaka svojej ty-
pickej majestátnosti oživí minimalistický ráz.       

PROPOSTE 2016 
CERNOBBIO, 27. - 29. 4. 2016 

MOK, FOTO: ARCHÍV AUTORA

Očarujúca lokalita Cernobbia na brehu talianskeho jazera Como hostila koncom apríla pravidelnú 
výstavu bytového textilu Proposte. Aj keď štatistky zaznamenali pokles záujmu o 7% v prípade 
individuálnych návštevníkov a o 4% v zastúpení jednotlivých spoločností, nič to nezmenilo na fakte, 
že vystavovatelia vyjadrili maximálnu spokojnosť s priebehom, úrovňou podujatia a s dosiahnutými 
výsledkami.

Plodná lekcia dizajnu
Salone del Mobile 2016, Miláno 12.-17. 4. 2016 

MILÁNO/ MONIKA KOLLÁROVÁ, FOTO: ARCHÍV AUTORA

V apríli uskutočnený 55. ročník výstavy nábytku Salone del Mobile v Miláne čelil ozajstnej invázií 
záujmu. Dohromady 372 151 návštevníkov až so 70-percentnou účasťou zo zahraničia a 41 372 
zástupcami laickej verejnosti, sa prišlo oboznámiť s najaktuálnejšími nápadmi, tendenciami, inováciami 
a technológiami súvisiacimi so zariadením do interiérov i exteriérov. 

Tieto rekordné čísla len potvrdili už vopred avizova-
né ekonomické zotavenie v sektore, viditeľné najmä 
v číslach talianskej produkcie. A niet sa čo čudovať, 
že tomu bolo tak. Už sám Salone sa zaskvel v tom, 
ako možno zapôsobiť a ohúriť stále niečím novým. 

Nechýbali dizajnérske hviezdy, ktoré cez navrhnuté 
výrobky zdôraznili štýl na istej úrovni a zároveň naz-
načili tendenčné smery. Medzi týmito spomenieme 
projekt nedávno zosnulej architektky Zahy Hadid, 
prototyp kresla ZH One od značky Cassina.

Ako už tradične, efekt podujatia prebiehajúceho 
vo výstavnom areáli sa v intenzívnej miere prejavil 
i v samotnom Miláne ako Fuorisalone. Každý možný 
priestor, kút, či dvor v centrálnej zóne mesta sa od-
dal téme daného momentu a snažil sa prezentovať 
čo najoriginálnejšie. Nábytok (a nielen ten) zaujal, 
zalahodil, vyškolil a zabavil. Hociktorým smerom sa 
človek pohol, všade to vrelo a bolo cítiť, že práve tu 
je kreativita doma. A zatiaľ čo dianie na výstavisku 
je viac o obchode, Fuorisalone je predovšetkým o ko-
munikácií, čomu sa podriadil každý, kto mal a chcel 
niečo povedať, predstaviť a ponúknuť.

Milánsky týždeň dizajnu bol v prvom rade kon-
krétnym obrazom o nábytku a tendenciách súčas-
nosti. Sme svedkami nových scenárov a progresu, 
ktoré súvisia so spoločenskými zmenami. Viac ako 

hocikedy predtým je pri navrhovaní nábytku dôležité 
prihliadať na životný štýl a potreby jedinca. Dominu-
je snaha vytvoriť osobný priestor. V dobe, keď sme 
doslova pohlcovaní silným spoločenským tlakom, je 
evidentne žiadaný trend interiérov, ktoré zabezpečia 
pohodlie a pokoj od vonkajšieho sveta. A aj keď je 
tento vyjadrený vo viacerých štýloch, v podstate 
súčasný nábytok triezvo alternuje medzi klasickým 
a moderným. Volí si prírodné materiály, medzi textília-
mi bavlnu, ale v úzadí nezostáva napríklad ani zamat. 
Farebne prevažuje svetlý odtieň. Tvary charakterizujú 
jemné línie znamenajúce predovšetkým komfort. No 
a pravdaže nechýba príroda či už v motívoch, materi-
áloch alebo vo význame ekologickej produkcie. Chceli 
by sme dať do pozornosti expozíciu “Izby. Iné fi lozofi e 
bývania” v milánskom múzeu dizajnu a umenia Trien-
nale, zahájenú v rámci Salone a sprístupnenú až do 
12. septembra 2016, ktorá pozostáva z projektov 11 
architektov zachytávajúcich súvislosť architektúry in-
teriérov s každodenným životom. 

Viac foto na www.modarevue.com

Výstava Proposte 2016 v Cernobbiu

Výrobca Vanelli
 z Turecka.

Quagliotti

Kettal

Viac foto na www.modarevue.com
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Luxus ako kľúčový parameter
MONIKA KOLLÁROVÁ/ MILÁNO, FOTO: ARCHÍV AUTORA, LULOP

Móda už nejaký čas považuje Salone del Mobile za udalosť, ktorá v jej ka-
lendári nesmie chýbať. Práve naopak. Kto z módnej brandže chce byť dnes 
na výslní, jednoducho si nemôže dovoliť premeškať túto udalosť. A to bez 
ohľadu na to, či sa v jeho portfóliu nachádza i nábytok. Salone si prítomnosť 
módy jednoducho žiada. 

Tento rok to dal zreteľne najavo i premiérou nového výstavného pavilónu xLux. Ocitli 
sa v ňom výrobcovia nábytku a značky, pre ktoré je luxus kľúčovým parametrom. Či už 
sa týka produktov alebo služieb a pozornosti k zákazníkovi. A netreba pripomínať, že 
s luxusom je spojených práve mnoho módnych domov. xLux hostil mená ako Versace, 
Roberto Cavalli, Ferré, Borbonese alebo Fendi. 

Posledný spomenutý vystavovateľ prekypoval naozaj hojnou špičko-
vou ponukou. Objavili sa v nej lampy Velum na stôl, na stenu a stojanové, 
v podobe kmeňových masiek vyzdvihujúcich eleganciu a avantgardný 
dizajn, dobre známy pre značku Fendi. Zvláštnosť týchto výrobkov spočí-
va v tom, že sú zvonka potiahnuté kožou. Ikonické spracovanie kožušín 
značka zasa oslávila 13 dekoratívnymi obrazmi Fur Tablets rôznych 
tvarov a veľkostí, kde protagonistami sú líška a norka. Typicky ta-
liansku kolekciu ostatného nábytku Fendi Casa charakterizovala 
sofi stikovaná atmosféra a výraz súčasného životného štýlu rozde-
lený medzi klasiku a experimentovanie, medzi tradíciu a eleganciu. 
V rámci Salone Fendi vzdalo hold dizajnérovi Guglielmovi Ulrichovi 
a jeho vizionárskym projektom – kreslu P02 a stolu T1, 
ktoré zaradilo do vlastnej kolekcie Icons.  

Po pohľade na exkluzívnu sériu chladničiek Fab28 od výrobcu Smeg 
bolo hneď jasné, kto má v ich zrode namočené prsty. Bohaté dekorácie 
s plejádou živo farebných motívov tisnúcich sa jeden vedľa druhého vyznie-
vali tak, že sa zdalo, že viac ako o elektrický spotrebič do domácnosti ide 
o výstavný exponát z niektorej galérie. Módne duo Dolce&Gabbana však nepri-
šlo s ničím novým. Jednoducho len využilo témy svojich posledných kolekcií 
odevov, ktoré bolo možné vidieť v čase Salone aj v ich butiku v prestížnej 
módnej štvrti Milána. Sto exkluzívnych chladničiek sa zaodelo do príbehov 
zo Sicílie - tradície, rodinná atmosféra, spomienky. Tamojší maliari ručne vy-
obrazili citróny, bojové scény stredovekých rytierov, typické výjavy bábkové-
ho divadla či sicílskych kár. Vyrozprávané témy doplnili kvetové dekorácie. 

“The Nature of Motion” bol názov expozície športovej top značky Nike. 
Desať návrhárov na nej rôznymi spôsobmi vyjadrilo tému prirodzeného pohy-
bu. Objavili sa modely naznačujúce koncepty budúcich technológií, ale tiež 
príklady praktickej obuvi dneška, pričom v mnohých prípadoch boli využité 
jedinečné materiály Nike a aj technológia Flyknit, ktorá garantuje ľahkosť 
obuvi, zabezpečuje nohe pohodlie a stará sa o jej správny pohyb. 

Taliansky výrobca luxusných kabeliek Castamusa predstavil svoj dizajnový 
projekt – clutch bag LISA TECH. Unisex kabelka v limitovanej edícií, kto-
rá je súčasťou kolekcie 2017, je minimalistickým výtvorom a pridržiava sa 
tradičnej trojuholníkovej geometrie tejto značky. Ide v podstate o drevenú 
krabicu, potretú ochranným olejom, ktorá obsahuje schránku z teľacej kože 
so zapínaním na zips. 

Maison Matthan Gori, špecializujúca sa na svadobné 
šaty, navrhla pri príležitosti Týždňa dizajnu lampu Étoile, 
respektíve sochu v podobe čipkovaných šiat osvetle-

ných stovkou svetielok. Jeden z predmetov bývania sa tak 
stal výrazovým prostriedkom, ktorým Matthan Gori chcela 

poukázať na jedinečnosť každej nevesty v jej špeciálny deň 
a zároveň naznačiť jemnú iróniu, ktorá by tento životne dôležitý 

moment mala sprevádzať. 
Vivienne Westwoodová debutovala v spolupráci so spoločnosťou 

Stories of Italy kolekciou doplnkov do domácnosti, ktorú predstavila 
v Miláne vo svojom butiku. Excentrický štýl, charakteristický pre britskú 

návrhárku, vystriedala tentokrát jednoduchosť a rýdza prirodzenosť mate-
riálov. Vázy a iné stolové predmety boli výsledkom manuálneho spracovania carrarské-
ho mramoru a známeho skla z Murana, v ktorom sa zlúčilo umenie, zručnosť majstrov 
a dizajn zároveň.  

Kráľ kryštáľu Swarovski uviedol novú značku luxusných doplnkov do domácnosti 
Atelier Swarovski Home. Bola plodom kolaborácie s prestížnymi dizajnérmi a vychádzajú-
cimi talentami na medzinárodnej úrovni, medzi ktorými nechýbali Aldo Bakker, Daniel 
Libeskind, Fredrikson Stallard, Kim Thome, Raw Edges, Ron Arad, Tomas Alonso a Tord 
Boontje. Zahajovacia kolekcia zahŕňala objekty zhotovené kombináciou kryštáľu s mra-
morom, kovom a živicou a priblížila technológie vyvinuté expertmi tejto značky, ako maľba 
na kryštáľ alebo revolučná technika rezania “Wave Cut”. 

Zatiaľ čo americká značka Tommy Hilfi ger v rovnomennom milánskom obchode rozbieha-
la predaj svojej novej kolekcie Hilfi ger Denim Dynamic Stretch vyznačujúcej sa výbornou 

elastickosťou a vďaka použitému inovatívnemu ma-
teriálu dlhou trvácnosťou odevov, v tom istom čase 
si v priestore na ulici v jednom z hlavných dištriktov 
Týždna Dizajnu zvolila nezvyčajný spôsob reklamy. 
Doslova vytvorila ostrov An Island State of Mind. Na 
ploche 300m² nainscenovanej v karibskom štýle ne-
chýbal piesok, palmy ani exotické rastliny. Ktokoľvek 
si mohol prechádzkou po drevenom móle vychutnať 
atmosféru tropického raja a urobiť si i zábavné selfi e. 

Viac foto na www.modarevue.com

Contemporary Booth 
od Fendi Casa

Chladničky Fab28 z dielne Dolce&Gabbana a Smeg

Výstava značky Nike 
„The Nature of Motion“

Kabelka Lisa Tech 
značky Castamusa

Lampa Étoile od svadobného štúdia 
Matthan Gori
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Byť značkou neznamená iba 
vedieť vyrobiť kvalitný produkt 
ZHOVÁRALA SA: MONIKA KOLLÁROVÁ, FOTO: MISSONI HOME

Medzi návštevníkmi medzinárodnej výstavy bytového textilu Proposte 2016 v Cernobbiu sa objavil i Alberto Jelmini, výkonný 
riaditeľ spoločnosti T&J Vestor, ktorá stojí za produkciou značky Missoni Home. Ide o prestížne meno vystupujúce v kruhoch 
vysokej módy vďaka historickým pleteninám vo farebne hravých pásikoch, oblúkoch a cikcakových motívoch. Dnes je škála pro-
duktov tohto módneho domu oveľa širšia a od roku 1983 sa k nej pridružila aj línia kolekcií pripravených zariadiť a dekorovať 
domácnosť i vonkajší priestor. V každom výrobku je možné vycítiť živú povahu a tvorivého ducha Rosity Missoni, zakladateľky 
značky Missoni i Missoni Home a zároveň sestry Alberta Jelminiho, ktorý nám veľmi ochotne poskytol rozhovor.  

V akej roli ste zavítali na Proposte?
Ako klienti. Vystavuje tu hneď niekoľko výrobcov, 

s ktorými spolupracujeme na zrode špecifi ckých látok pre 
naše kolekcie.  

Tento rok ste už stihli aj ďalšie dve dôležité exhibície svetového 
formátu ako Maison&Objet v Paríži a Salone del Mobile v Miláne. 
Čo pre vás tieto predstavujú?

Maison&Objet  je príležitosťou na obchod v danom mo-
mente. Salone del Mobile je okrem obchodu fantastickým 
miestom na konfrontáciu s klientom, na formovanie vízií 
a perspektív. Dozvieme sa tu, čo sa mení, aké sú po-
žiadavky, o čo je záujem. Takéto získavanie informácií je 
vlastne akýmsi zdrojom pre našu prácu. Tentokrát sme 
Salone využili na uvedenie nového konceptu prezentácie. 
V našom stánku bolo možné nájsť síce menej výrobkov, 
ale o to výraznejšiu atmosféru. Sta-
vili sme na scénografi u, ktorá 
na výstave zanechá určite 
silný dojem u návštevníka. 
Takáto emocionálna realizá-
cia, teda výrobky zasadené 
do istého kontextu, pomôžu 
klientovi lepšie identifi kovať 
jeho potreby a následne sa 
obrátiť na nás so svojou žia-
dosťou vytvoriť špecifi cký vý-
robok respektíve interpretovať 
jeho myšlienky v interiéri. 

Ako sa dá uspieť na konkurenčne tak silnom trhu, ako je bý-
vanie?

Prítomnosť je zasiahnutá ozajstným eldorádom ponu-
ky v sektore bývania. Každý sa snaží vrhnúť do produkcie 
nábytku a príslušných doplnkov, aj módne domy a značky. 
Nie je to však také ľahké, ako by sa mohlo zdať. Aby sa po-
darilo dosiahnuť úspech, je potrebné uvažovať a robiť pre-
myslene. Sústrediť sa možno na zúžený okruh výrobkov 
respektíve kolekcií, ale takých, ktoré budú naozaj hĺbkové, 
ktoré budú mať charakter. Navyše masová produkcia mi 
nezaručí možnosť ponúknuť takú službu a pozornosť 
zákazníkovi, aká sa na úrovni mojej značky očakáva, 
a ktorá je snáď dôležitejšia ako výrobok sám. Takže limito-
vať kvantitu je nie vždy negatívnym javom.

Je to boj medzi módnymi domami i u nábytku?
Nemyslím si. Pravdaže, každý musí byť bez 
pochyby verný svojím základom, svojej auten-
ticite a zachovať si tú svoju už známu identitu, 
ktorú prezentuje pri odevoch. Lebo ide o to, na 
čom vybudoval svoju slávu a hodnovernosť. 
Výrobky od značiek sú drahšie v porovnaní 
s tými anonymnými, ale treba si uvedomiť, že 
spotrebiteľ neplatí len za produkt ako taký, 
ale za celý, do detailov premyslený výskum 
a prácu, ktorá predchádza tomu, kto produkt 
vyrobí a ku ktorému každá značka pristupuje 

osobitným spôsobom.
V čom je v súčasnosti sila značky Missoni Home?

Bezpochyby v našom nezameniteľnom štýle, ale pre-
dovšetkým v schopnosti vytvoriť kompletný “lifestyle“. 
Keď sme v osemdesiatych rokoch začínali, orientovali 
sme sa na výrobu v triedenej forme. To znamená, že sme 
mali zvlášť kolekciu látok pre nábytok, kolekciu kobercov, 
kolekciu posteľnej bielizne.  Každý tento druh produktov 
mal svoj vlastný svet okolo seba, súvisiaci tak s výrobou, 
ako aj distribúciou a so špecializovanými obchodmi. Dnes 
to už tak nie je. Dnes treba myslieť a konať tak, aby sme 
klientovi neposkytli len jeden výrobok, ale zariadili jeho 
osobný priestor. Táto transformácia síce spôsobila zúže-
nie okruhu zákazníkov, ale sú o to dôležitejší. 

Na čo ste vsadili v aktuálnych kolekciách?
Snažíme sa aplikovať tradíciu, inovujúc ju s ľahkosťou. 

Znovu objavujeme excelentnú podstatu látok a ich spra-
covania, nezvyčajné textúry a pokročilé štúdie farbenia 
a potlače. Okrem kreatívnych rohoží a umeleckých žaká-
rov, okrem priesvitnosti a hrúbky s prekvapujúcim efek-
tom, sme zaznamenali zaujímavé výsledky s výkonnými 
materiálmi. Sú to napríklad inovatívne, vode odolné v žiari-
vých a piktoreskných tónoch (kolekcie Floral Galaxy a Tro-
pical Fish) alebo sugestívne super technické ohňovzdorné 
- tieto sú zasa také pestré a magické, že moja sestra Rosita 
ich nazvala “ohňostroje”. Je to skutočne zaujímavá výzva 
zladiť medzinárodné potreby a kódexy bez toho, aby sme 
narušili estetické hodnoty nášho brandu. Pokúšame sa dať 
látke nový, tretí rozmer a silu štrukturálneho prvku. A to 
všetko s cieľom zvýrazniť štylistickú pečiatku. 

Alberto Jelmini

ARMANI / SILOS 
JČ, FOTO: EMÍLIE FRÝDECKÁ

Miláno je jedním z hlavních evropských měst, kde se dávno zabydlela 
vrcholná móda. Je sídlem mnoha velikých módních tvůrců, studií a ateliérů. 
Milánské dny módy patří právem k důležitým událostem roku a samostatné 
pánské a dámské přehlídky k nejsledovanějším módním aktivitám. 

Není divu, že se nedávno  právě v Miláně otevřela nevídaná expozice k výročí 
40 let činnosti módní ikony - Giorgia Armaniho a jeho tvorby. Je to vlastně muzeum, kte-
ré jeho práci podrobně mapuje od roku 1978 téměř do současnosti a dokládá ji modely 
a doplňky v ojedinělých kompozicích.

Čtyři patra vysloužilé sýpky z roku 1950 v bývalé průmyslové zóně, která dnes slouží 
jako sídlo ateliérů, studií a prostory výstavních ploch nejen pro módu, ale pro design, 
architekturu a řadu dalších, vesměs umělecky zaměřených aktivit. Zóna Tortona nese 
svůj název podle uličky, která jí protíná. Někdejší průmyslový okraj velkoměsta dostal 
zcela novou funkci právě tak, jako industriální stavby přebudované do nové moderní 
podoby. Nyní „došlo“ i na silo, které si vybral Armani pro své muzeum.

Přízemí a tři patra vysoké budovy přebudované 
s velkým citem pro prostor do výstavních ploch 
jsou v lineárně strohé estetice a každé z nich sa-
mostatně tématicky zaměřeno od počátků tvorby, 
přes exotické náměty, barevné kompozice, lehkost. 
Nechybí digitální archiv, promítací a přednáškové 
prostory, kavárna a technické zázemí. Celkový po-
čet výběru z Armaniho tvorby od roku 1980 je 600 
modelů a kompletů, včetně 400 doplňků. Kolekce  
ilustrují vyspělé estetické vize tvůrce a sílu módního 
kreativního umění. A také sílu vynikajícího řemesla 
a nekonečných hodin práce! Je až na pováženou, 
zda takové rozsáhlé a kvalitní dědictví je možné 
vytvořit za jeden lidský život.

Co k tomu dodat, Georgie Armani je velký 
umělec a kromě svých módních domů a paláců 
předal veřejnosti k prohlídce a možnosti studií 
i svůj archiv. Nadací velkých jmen ze světa módy 
už je celá řada, muzeum je první, kdo ho bude 
následovat?

Viac foto na www.modarevue.com

Taburet Stoccarda 160 
od Missoni Home Viac foto na www.modarevue.com
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Český dizajn v Miláne 
MOK, MILÁNO, FOTO: ARCHÍV AUTORA

Úspech slovenskej módy 
v Londýne  
ZDROJ: SFC, FOTO: JARKA ČREPOVÁ

Výstava nábytku Salone del Mobile v Miláne sa pýši množstvom prvenstiev. Patrí k ním i silný medzinárodný charakter, vďaka ktorému toto podujatie 
srší príležitosťami rôzneho druhu na všetky svetové strany. Šancu aktívne participovať na tomto ročníku využilo i niekoľko zástupcov zo susedných Čiech, 
ktorí do Milána priniesli vlastnú produkciu. 

Slovenskú módu bolo opäť raz vidieť a tentokrát bola svojou interaktívnou prezentáciou skutočne neprie-
hliadnuteľná! Na prestížnom medzinárodnom módnom podujatí „International Fashion Showcase“ v rámci 
Londýnskeho týždňa módy zožala množstvo úspechov. Ako jedna z 13-tich krajín dostalo Slovensko šancu 
predviesť sa prostredníctvom samostatnej inštalácie. Výber podliehal prísnym kritériám organizátorov 
– British Council a British Fashion Council. Hlavným realizátorom bol Slovak Fashion Council. Inštalácia 
dostala meno: Slovakia_Fashion Source Code (Zdrojový kód slovenskej módy).

Priamo na výstavisku sa v samostatnom stánku Českej 
republiky pod hlavičkou Czech Selection prezentovalo se-
dem značiek. Nás hneď pri prvom nahliadnutí zaujala nežne 
žensky dýchajúca buková komoda Audrey so zamatom po-
tiahnutými zásuvkami z dielne DAD Studia, ktorého dušou 
a protagonistkou je Helena Dařbujánová. Pôvodom architekt-
ka sa pred siedmymi rokmi vydala na cestu navrhovania 

nábytku a v roku 2012 založila vlastnú značku Helena 
Dařbujánová. Svoje výtvory, v ktorých sa pridŕža funkč-
nosti moderného nábytku a inšpirácií z minulosti a na 
výrobu ktorých využíva elitných českých remeselníkov, 
ponúka vo svojom pražskom showroome a v ďalších 
štyroch obchodných zastupiteľstvách za hranicami. 
„Je úžasné byť súčasťou tohto veľkolepého sviatku di-
zajnu a zároveň česť reprezentovať moju krajinu. Až sa 
nedá uveriť, čo všetko sa tu deje, koľko kontaktov sa tu 
dá získať, nadviazať obchodných vzťahov a koľko nových 
možností objaviť. Osobne ma veľmi teší, že som sa mohla 
stretnúť s ostatnými dizajnérmi, hlavne s mojím obľúbe-
ným Marcelom Wandersom. Dúfam, že som svojimi vý-
robkami, ktorými sa snažím prinavrátiť poéziu a emócie 
do života a v istom zmysle tak spomaliť uponáhľaný čas 
súčasnosti, oslovila verejnosť,” podelila sa s nami o svoje 
pocity z účasti na Salone Helena Dařbujánová. 

Pri potulkách po milánskom výstavnom kolose sme 
na českú stopu narazili i v pavilóne venovanom mladým 
dizajnérom SaloneSatellite. Tento rok v ňom rezonovala 
téma “Nové materiály, nový dizajn.” Zhromaždili sa tu vzor-
ky inovatívnych materiálov vrátane tkanín pochádzajúcich 
z viacerých popredných Centier výskumu v Európe. Zá-
stupcovia týchto inštitúcií objasnili na konferencii podstatu 
a účely jednotlivých projektov zameraných na nové štruk-
túry, výrobné metódy a využitie materiálov. Medzi vystu-
pujúcimi sa k slovu dostala i Lucie Havlová zo spoločnosti 
Happy Materials, ktorá mimo iného prevádzkuje v Prahe 
českú Knihovňu materiálov matériO. 

Ani podujatia v rámci Fuorisalone nezostali bez českej 
účasti. Z viacerých príkladov spomenieme výstavu „Back 
Home” v Českom centre v Miláne, na ktorej sa podieľalo 
17 študentov z Fakulty umenia a dizajnu UJEP z Ústí nad 
Labem. Išlo o zbierku výrobkov odvolávajúcich sa na tra-
díciu a korene českého dizajnu, ako aj na možnosti, ktoré 
v súčasnosti poskytujú lokálne dielne v regiónoch po celej 
Českej republike.

Slovenská inštalácia predstavila inšpirácie návrhárov 
jedinečnou a modernou formou - interaktívnou módnou kni-
hou pre vystavené modely. Je to postdigitálna interaktívna 
kniha, ktorá v sebe spája tlačený a premietaný obraz. Jed-
notlivé listy knihy sú potlačené bielou a čiernou grafi kou, 
ktorá tvorí fyzickú zložku vizuálnej informácie. Premietaný 
statický obraz alebo animácia sú presne namapované na 
formát knihy a vďaka špeciálne navrhnutému softvéru 
a hardvéru sa menia v závislosti od aktuálnej strany. 
Vytvárajú „plávajúcu“ obrazovú vrstvu, ktorá interaguje 
s tlačou na konkrétnej strane. Výsledkom pre diváka je 
magický obraz existujúci na pomedzí fyzického a digitálne-

ho sveta, medzi konštantou tlačeného a efemérnosťou pre-
mietaného. „Kniha prezentuje „source code“ – t.j. spôsob 
uvažovania, proces tvorby, inšpirácie alebo hotové mode-
ly štyroch vybraných módnych dizajnérov (Maroš Baran, 
Barbora Kubičková, Petra Kubíková, Andrea Pojezdálo-
vá). Každá prezentácia je formálne riešená individuálne 
s dôrazom na originalitu dizajnéra,“ hovorí Ján Šicko.

Barbora Kubíčková sa vďaka prezentácii zaradila med-
zi štyroch najlepších návrhárov spomedzi osemdesiatich 
dizajnérov z celého sveta a spolu s Andreou Pojezdálovou 
dostali ponuku predávať vlastné kolekcie v prestížnych 
módnych domoch v Londýne.

 ÚSPECH SLOVENSKA 
PODPORIL KREATÍVNY TÍM
Kurátorkou inštalácie bola Zuzana Šidlíková, ktorá je 

aj stálou kurátorkou módnej a textilnej kolekcie v novom 
Slovenskom múzeu dizajnu. Dizajn inštalácie pripravil ar-
chitekt Oliver Kleinert, ktorý získal cenu CE-ZA-AR 2015 
za projekt Šafko. Interaktívnu knihu na mieru nadizajnoval 
a pripravil vizuálny umelec Ján Šicko, ktorý je autorom 
mnohých oceňovaných projektov a vedie MediaLab na 
VŠVU. Vizuálnu prezentáciu doplnila originálna hudba 
jazzového hudobníka Borisa Čellára, nahratá zo zvukov 
v skutočnej slovenskej textilnej fabrike. 

Stánok ČR – Czech Selection 

Komoda Audrey 
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Módna show Resonance rozpráva 
príbeh o recyklácii 
ELA DEKÁNKOVÁ, FOTO: RENÉ MIKO 

Textilný priemysel tvorí desatinu celkového znečistenia produkovaného obyvateľmi zemegule za rok. Nie je teda prek-
vapením, že sa spoločnosť Resonance rozhodla realizovať svoj ďalší ekologický projekt práve v oblasti módy. Fashion 
show z materiálov, ktoré by inak skončili v koši, oslávila druhý ročník a získava čoraz väčšiu pozornosť.

Módna show udržateľných recyklovaných kolekcií 
je nielen výbornou akciou ako posilniť koncept pomalej 
módy (slowfashion). Je tiež príležitosťou na prezentáciu 
nielen známych slovenských dizajnérskych značiek, ale 
aj mladých talentov odevných škôl. Vďaka neobyčajnej 
prehliadke mohli odprezentovať vlastnú tvorbu v duchu 
recyklácie alebo dokonca up-cyklácie s jednotnou témou: 
džínsovina („upcycling/upcyklácia“ je vyššia forma re-
cyklácie, kedy sa z odpadov a nepotrebných materiálov 
podarí vytvoriť úžitkový alebo umelecký predmet. Dobrým 
príkladom sú ústrižky látok, ktoré sa dajú použiť na zdobe-
nie ďalších modelov). 

Na móle sme videli recyklované modely minulých 
kolekcií Lýdie Eckhardtovej, originálne modely Lukáša 
Kimličku, Izabely Komjati, Zlatice Hujbertovej a Petry 
Kubíkovej. Headlinerom večera bola britská návrhárka 
Sara Han, ktorej šaty sa stali ikonou celej akcie. Nechý-
bali ani kreácie mladej generácie od  Lukáša Krnáča 
a Vivien Babicovej či študentov z Bratislavy a Svidníka.                                                                                      
Príjemným prekvapením bolo, že predstavené kolekcie boli 
výrazne nositeľné a milovníci plastu a slnečných kolekto-
rov si tentokrát neprišli na svoje. Na druhej strane však, ak 
by to tak nebolo, ťažko by sme mohli hovoriť o skutočnej 
recyklácií a znovupoužívaní.  

Organizátori mysleli aj na tematické doplnky. Trblie-
tavé štýlové kabelky z plechovkových uzáverov z dielne 
Zeydee mnohokrát upútali pozornosť viac než samotné 
odevy. Dizajnérke Denise Bizoňovej sa podarilo okrem 
ekologického rozmeru priniesť aj všeobecne použiteľné 
modely, ktoré sú svojou trblietavosťou vhodné na večer, 
ale tiež dostatočne urbánne na to, aby ich klientky nosili 
k bežným outfi tom.

Tajomstvom nie je, že istá časť kolekcie z mól býva 
nepredajná. Tvorí sa totiž ako umelecké dielo a jeho po-
užiteľnosť na bežný deň je mizivá. A práve táto časť sa 
stala korisťou, dovolíme si povedať, up-cyklácie. „Na mo-
dely pre Resonance som použila, okrem iného, aj svoje 
staršie modely,“ potvrdzuje známa dizajnérka Izabela 
Komjati, „ale využitie našli aj rôzne zvyškové látky, star-
šie šaty mojej mamy, dedkove sako a látky, ktoré sme 
pred dvadsiatimi rokmi dostali od Jednoty.“ Izabela nám 
tiež vysvetlila, že nejde len o myšlienku znovupoužívania. 
„Biely top z mojej kolekcie vznikol prešitím iného mode-
lu. Momentálne má nadčasový vizuál, látka má dvadsať 
rokov, pôvodný top desať rokov a som presvedčená, že 
vydrží ešte ďalších dvadsať. Také boli vtedy materiály 
a aj o tom je slowfashion,“ rozširuje tému ekológie v móde 
známa dizajnérka.

Olympionici ukázali, v čom 
nás budú reprezentovať v Riu 
ZDROJ A FOTO: SOV

Slovenský olympijský výbor predstavil verejnosti novú olympijskú kolekciu oblečenia športovcov na XXXI. Olympijské hry v Riu de Janeiro. 
Dominovať jej bude opäť čičmiansky vzor, ktorý sa stáva medzinárodne rozpoznateľným prvkom Slovákov na olympijských podujatiach. 
Novú kolekciu uviedli veľkolepú Olympic Fashion Show v štýle slávneho karnevalu v Riu v kombinácii s modernou slovenskou ľudovou hudbou.

Čičmiansky vzor na olympijskom oblečení je už slo-
venskou tradíciou. „Rio bude tretím olympijským po-
dujatím, kde nás bude svet vnímať aj prostredníctvom 
tohto ľudového motívu. Chceme dosiahnuť, aby nás v za-
hraničí spoznávali rovnako, ako my poznáme napríklad 
kanadský javorový list či švédske tri korunky,“ povedala 

Eva Gažová zo Slovenskej olympijskej marketingovej, 
a.s. „Je skvelé, že sa dokážeme prezentovať jednotne 
aj vizuálnou formou cez čičmiansky vzor, ktorý je pek-
ný, tradičný a rozpoznateľný,“ doplnila strelkyňa Danka 
Barteková, ktorá sa spolu s rýchlostnými kanoistami 
Jurajom Tarrom a Erikom Vlčekom podieľala na tvorbe 
dizajnu oblečenia.

Kolekcia ofi ciálneho oblečenia pre hry XXXI. olympiá-
dy v Riu de Janeiro pozostáva z modelov značky Dare2Be 
spoločnosti Regatta, ktorá je Generálnym partnerom Slo-
venského olympijského tímu. „Príprava olympijskej ko-
lekcie je pre nás veľkou výzvou a poctou zároveň. Verím, 
že sa nám podarilo pripraviť vizuálne aj funkčne skvelú 
kolekciu a že sa bude fanúšikom aj športovcom páčiť,“ 
povedal Milan Naništa, zástupca spoločnosti Regatta. 
Slovenský olympijský výbor na kolekcii spolupracoval 

aj s dvoma mladými slovenskými návrhárkami. Jednou 
z nich je výtvarníčka Michaela Bednárová zo spoločnos-
ti Puojd, ktorá pre športovcov navrhla efektné ponožky
 s čičmianskymi vzormi v modrej a červenej farbe a dru-
hou je Aida, ktorá pre športovcov navrhla štýlové legíny.

Jednotlivé kúsky kolekcie sú navzájom kombinovateľ-
né. Zaujímavosťou sú unikátne kompresné podkolienky 
so slovenským znakom od spoločnosti Aries. Slovenský 
znak sa prvýkrát objavil aj na teniskách. V kolekcii ne-
chýbajú ani rôzne doplnky ako ruksak či slnečné oku-
liare značky Bollé od spoločnosti Regina Import, ktorá 
sa o olympionikov stará už od OH v Pekingu 2008. Pred 
slnečným žiarením a komármi budú športovcov chrániť 
produkty Daylong Galderma a pohodlie v olympijskej 
dedine im poskytnú aj špeciálne tulivaky Tuli s olympij-
skými motívmi. 

Kabelka slovenskej dizajnérky Zeydee 

Model od britskej návrhárky Sary Han
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NAVZDORY pokroku
JANA ČÁSTKOVÁ, FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Oživovat stará řemesla není krokem zpět. Je to cesta, která nám pomůže vymanit se z přílišné doko-
nalosti industriálního věku, je to cesta, která nás pohladí, abychom se nezbláznili z rychlovýroby 
a nadbytku, je to cesta návratů ke kořenům plná ekologických podnětů... Jistě, není to způsob jak 
obléci milióny, ale dotek minulého nás v překotném životním tempu obohatí!

 VYSOČINA – 
OLEŠNICE NA MORAVĚ
Malé městečko na Vysočině na pomezí Čech a Moravy, 

zádumčivě překrásná příroda a taky chaloupka u potoka 
jak malovaná. Tam se jako před 200 léty vyrábí tkaniny 
zdobené tradiční modrotiskovou metodou. A to vše pod-
le původních „technologických„ postupů a někdejším 
technickým zařízením. Tady jako kdysi vznikají nádherné 
modrobílé vzory typické pro tuto lokalitu. Tiskne se samo-

zřejmě ručně a používají se šablony ze dřeva a kovových 
výplní. Vzor se tiskne celoplošně, do konečných výrobků, 
jako jsou ubrusy, prostírání s lemy či bordurou nebo malé 
artefakty pro upomínkové předměty nebo kalendáře. 

Původně byla v Olešnici oblast barvířů lněného a bavl-
něného plátna pro tuto chudou oblast, posléze pak došlo 
na zdobení a dekor. Pra, pra, prapředek pana Danzingera 
se do řemesla přiženil a kromě období socialismu, kdy díl-
na připadla pražské Drutěvě se prakticky mnoho nezměni-
lo. Barva je přírodní indigo, sytost se reguluje délkou lázně, 
rezerva je rodinnou recepturou, kalandr je původní a vzory 
se někdy vezmou z archivu, jindy vymyslí nebo vzniknou 
z inspirace na workšopech a setkáních tradičních řeme-
sel na Slovensku či v Rakousku. Případně jednoduchou 
„marketingovou“ matematikou při cestách na tuzemské 
trhy. Rodina fi nančně je soběstačná a co si vyrobí, to si 
prodá. I v domečku je malá krásní prodejna metráže a vý-
robků či drobných předmětů pro radost. Vše se spotřebuje, 
konfekce se dělá doma nebo s pomocí místních švadlen. 
Vysočina není krajem s mnoha pracovními příležitostmi. 
Ale dýchá tady odhodlání zachovat řemeslo svých předků, 
případně ho rozvíjet. A mimochodem pan Danzinger umí 
o všem krásně vyprávět.

MODROTISK
Je tradiční metoda tisku na textil z tzv. rezervy. Bílé 

plátno se potiskne šablonami s reliéfně vytvořeným vzo-
rem rezervou, která zabrání při barvení proniknout do tex-
tilní struktury. Rezerva se vyplaví během barvení v roztoku 
přírodního barviva indigo (z indických keřů stejného názvu, 
u nás známější u jeans originál módy). Různý dekor je pak 
v bílé barvě na modrém půdním fondu. Folklórní charakter 
výrobků a prastaré řemeslo lahodí oku a laská tradicí.

ŽINILKA
Je efektní rustikální vlasová příze v klasické podobě 

tkaná jako osnovní proužky, které se rozřezávají podélně 
a pak dostanou zákrut. Příze získá oblý průřez, ne zcela 
nepodobný nekonečné chlupaté housence. Tato příze se 
pak zatkává do hladké osnovy jako útek vzorově nebo 
celoplošně. Muzea uchovávají a pamětníci si vybaví velké 
šátky a plédy s třásněmi na hlavách nejen venkovských 
žen a funkčně praktickou tapisérii za kanapem v kuchyni.

Žanylka jak jí důvěrně nazývají v Poličce na Vysoči-
ně, kde byla kdysi vyráběna, našla své nové působiště 
v domku malebného skanzenu uprostřed města. Kdysi ty 
maličké interiéry bývaly vybaveny tkalcovským stavem 
pro obživu jejich obyvatel. To už je historie, mezitím Po-
lička hostila velké textilní podniky, které zanikaly s novou 
dobou. Ale tady v domku se tkalcuje stále. Je to více méně 
ruční výroba, která si vzala za úkol vzkřísit řemeslo a navá-
zat na tradice. Je zatím v plenkách.

STŘIH
Veletrh pánské módní konfekce Pitti Immagine Uomo 

ve Florencii, výstava s dlouhodobou tradicí a krásnými 
produkty vytvořenými novodobými technologiemi. A upro-
střed té dokonalosti stojí náhle prastarý ruční tkalcovský 
stav, snad 200 let starý. Nebo tam najdeme obuvnického 

mistra, jak za velkého zájmu publika ručně vytváří špičko-
vé pánské boty, o kus dál holí a upravuje novodobé bradá-
če holič, jinde sedí Japonec a vytváří prastarou technikou 
nové třírozměrné textilie…

Největší veletrh oděvních materiálů a doplňků Premiére 
Vision v Paříži. Z ničeho nic se objeví nová sekce de fakto 
ručně vyrobených předmětů s ukázkou jejich tvorby, ať už 
je to našívání kůžiček, vytváření 3D efektů, výroba šperků, 
malování na textil…

Haute Couture Paříž, značka Chanel. Pro poslední pře-
hlídku byly vytvářeny zcela nové textilie našíváním, lepe-
ním, spojováním nejrůznějších drobných přírodnin kůrou 
stromů počínaje a okvětními lístky a peříčky konče.

…a mohli bychom pokračovat!

Modrotisková dílna Modrotisk Danzinger - 
Olešnice na Moravě

Tradiční modrotisková forma

Modrotisk

Přímo na veletrhu Pitti Uomo a Premiére Vision jste 
mohli uvidět rukodílnou tvorbu japonského umělce



PREDSTAVUJEME

Ohúrte zákazníkov 
originálnym štýlom

RYUJEE je módna značka, ktorú v miestnej štvrti 
Tokia, Ginza, známej ako kolíska najluxusnejších zna-
čiek, založil ešte v roku 1978 Ryujee Takeshi. Dnes má 
značka svoj kreatívny tým vo Francúzsku a vďaka kraj-
čírskej precíznosti spracovania, citu pre tradičné kvalitné 
materiály a dôrazu na detail sa stala originálnym módnym 

konceptom, ktorý prináša do 
sféry medzinárodnej módy 
jedinečný charakteristický 
dizajn.

Nová kolekcia „urban 
chic“ ponúka rafi nované 
siluety, ktoré zaujmú svo-
jou sofi stikovanou kombi-
náciou elegancie, ľahkos-
ti a sex-appealu. RYUJEE 
ponúka autentickú módu 
pre ženy i mužov a vďaka 
dômyselnej kombinácii rôz-
nych módnych štýlov, va-
riabilite v nosení, v dôraze 
na eleganciu, ale i hravosť, 
má svojich priaznivcov 
medzi zákazníkmi rôznych 
vekových kategórii. Domi-
nantnými farbami kolekcií 
sú čierna a biela, ktoré 
sú majstrovsky oživené 
o zaujímavé vzory, potlače, 
či transparentné vsuvky, 
v doplnkových farbách sa 
objaví olivovozelená, šarlá-
tovo- a vínovočervená. 

Zmysel pre detail, vysokokvalitné spra-
covanie, originalita a štýl umožňuje každé-
mu fanúšikovi tejto značky zostať absolútne 
šik za každých okolností. 

Výhradné zastúpenie RYUJEE pre ČR a SR
MADMAX Fashion, s.r.o.
++420 731 582 602 
info@madmax-fashion.com
www.madmax-fashion.cz

FAVORITÉ 
SEZÓNY

BEZ ONUCE ANI RÁNU
Spíš bez legrace: šátky, či lépe šály nesmí dnes 

chybět v dámském ani v pánském šatníku. Není to 
už jen otázka funkce, je to záležitost plnohodnotné-
ho doplňku do celkového outfi tu dnešní doby. Jsou 
určeny pro zimní období, ale i pro horké léto. Sezón-
nost určuje materiálové složení a také konstrukce 
tkanin. Pro léto jsou to průhledná bavlněná plátna 
na bázi indických gázových typů, hedvábné, ale 
i viskózové mačkané struktury či průhledné voály. 
Pro zimu pak velejemné kompaktnější typy často 
s použitím kvalitních Merino vln a kašmírových či 
angorských komponentů. Zkrátka luxus při užívání je 
plnohodnotnou složkou estetického vzhledu. Ten zaručí 
nesčíselné množství tisků, ale i drobných žakarových 
vzorů, které jsou často různě rozmístěné na ploše. Ví-
tězí spíš potlačené estetické barevné kompozice a ná-
sledná kombinace s oděvem. Umění je i způsob vázání 
nebo jen ležérní přehození, ale i to má svá pravidla.

TANKINY
Tankiny není zase až tak starý módní termín, zabyd-

luje se tu postupně právě tak, jako nová (možná staro-
nová) forma koupacího oděvu. Jsou to dvoudílné plav-
ky s vrchním dílem, který zakrývá tělovou část. To je 
pro mnohé dámy milosrdné řešení z hlediska estetiky, 
praktické z hlediska nošení, nahrazuje tričko nebo body 
a ochranné z hlediska krytí části těla před UV zářením. 
Někdy se jedná o prodloužení plavkového podprsenko-
vého dílu, jindy tankiny vypadají jako samostatné body. 
Protože se blíží léto, neměly by chybět v dámském 
prázdninovém šatníku.
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Slovensko
 1.- 2. 6. 2016  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, metráž, 

obuv, galantéria, doplnky
  www.pska.sk
 3.- 4. 8. 2016  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, metráž, 

obuv, galantéria, doplnky
  www.pska.sk
Zahraničie
 11.-14. 6. 2016 Expo Riva Schuh – obuv a doplnky
  www.exporivaschuh.it
 14.-17. 6. 2016 Pitti Uomo (Florencia) – pánske odevy 
  www.pittimmagine.com
 17.-21. 6. 2016  Milano Moda Uomo (Miláno) – návrhárske kolekcie pánskej módy
  www.cameramoda.it
 23.-25. 6. 2016 Pitti Bimbo (Florencia) – detské odevy
  www.pittimmagine.com
 28.-30. 6. 2016  Panorama (Berlín) – pánska a dámska móda, obuv, doplnky – 

avantgardné a prémiové značky, street wear
  www.panorama-berlin.com 

 28.-30. 6. 2016 Premium (Berlín) – dámska a pánska móda, obuv, doplnky  
  www.premiumexhibitions.com
 29. 6.-1.7. 2016 Pitti Filati (Florencia) – priadze, úplety
  www.pittimmagine.com
 4.-7. 7. 2016  Hong Kong FashionWeek (Hongkong)
  www.hktdc.com
 22.-25. 7. 2016  The Gallery Düsseldorf (Düsseldorf) – dámska a pánska móda, 

doplnky  
  www.the-gallery-duesseldorf.com
 26.-28. 7. 2016 Tag It by GDS (Düsseldorf) – privátne značky obuvi a doplnkov
  www.tag-it-show.com
 26.-28. 7. 2016 GDS (Düsseldorf) – obuv, doplnky
  www.gds-online.com
 6.-9. 8. 2016 Premium (Mníchov) – dámska a pánska móda, obuv, doplnky  
  www.premiumexhibitions.com
 10.-12. 8. 2016  CIFF (Kodaň) – dámske, pánske, detské odevy, textil,doplnky, obuv
  www.ciff.dk

VÝSTAVY A VEĽTRHY

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

Zaha Hadid s tvorivým 
citom bez hraníc 
SPRACOVALA: MOK, FOTO: JACOPO SPILIMBERGO

Posledný marcový deň zasiahla kreatívny svet ostrá rana v podobe náhleho úmrtia prestížnej 
architektky Zahy Hadid vo veku 65 rokov. Rodáčka z Bagdadu, ktorá neskôr prijala britské ob-
čianstvo, bola považovaná za jednu z priekopníčok modernej architektúry a zviditeľnila sa vďaka 
špecifi ckému štýlu svojich projektov, v ktorých uprednostňovala krivky a oblúky. V roku 2004 ako 
vôbec prvá žena v histórií získala najvyššie ocenenie architektúry, Pritzkerovu cenu, a taktiež sa 
ako prvá zástupkyňa nežného pohlavia stala nositeľkou prestížnej ceny Royal Gold Medal 2016, 
udelenou Kráľovským inštitútom britských architektov. V roku 2008 ju magazín Forbes zaradil 
medzi 100 najvplyvnejších žien sveta. 

V jej portfóliu sa zoskupuje takmer tisícka projektov 
realizovaných v 44 štátoch. Futuristické vnímanie zlúčila 
s experimentovaním v pokrokovej technológií, z čoho 
sa zrodil výraz plynulého pohybu so šikmými a vlnitými 
líniami. Vytvárala nezvyklé ale dynamické architektonic-
ké tvary.

I keď Zaha Hadid bola v prvom rade architektkou, 
rozhodli sme sa jej venovať priestor, pretože nepre-
hliadnuteľná a význačná bola i jej dlhoročná prítomnosť 
v módnom sektore. Dokazuje to napríklad jej spoluprá-
ca s Karlom Lagerfeldom, s módnymi domami Chanel, 
Louis Vuitton, Melissa a Lacoste. Privilegovaný vzťah 
mala s ateliérom Swarovski. Donna Karan ju defi novala 
ako „silnú, zmyselnú a ikonickú“. Zaha Hadid poznala 
dobre módu  a využívala ju ako osobnú stratégiu na ko-
munikáciu. Vždy dokázala kompletizovať svoj vzhľad do-
plnkami a šperkami. Milovala japonskú módu, konkrétne 
značku Issey Miyake, blízko mala i ku kreáciam Romea 
Gigliho, u ktorých obdivovala najmä materiály. Prispela 
k  realizácií siete obchodov anglického návrhára Neila 

Barretta. „Jej znalosť módy, strihov, látok a pocitov, 
ktoré móda dokáže vyvolať, bola obdivuhodná,“ priznal 
Barrett. Známa architektka preniesla svoju futuristickú 
a geometrickú predstavivosť aj do doplnkov, u ktorých 
sa podpísala na reinterpretácií kabeliek Peekaboo od 
Fendiho alebo na revolučnom dizajne topánok Nova 
od United Nude. Vlani sa podieľala spolu so spevákom 
Pharrellom Williamsom na tvorbe tenisiek Adidas. Pozo-
ruhodná bola i jej spolupráca s dánskou značkou Georg 
Jensen na skulptúrnych klenotoch alebo s libanonským 
výrobcom šperkov Aziz a Walid Mouzannar. Pod jej tak-
tovkou sa uskutočnila v roku 2014 v londýnskom múzeu 
dizajnu exhibícia Women Fashion Power, zachytávajúca 
150 rokov módy prostredníctvom konkrétnych modelov 
svetoznámych žien. Mimoriadne originálnym projektom 
z dielne Zaha Hadid bol mobilný pavilón Mobile Art 
Pavilion vytvorený pre Chanel, ktorý sa po zastávkach 
v Hong Kongu, Tokyu a v New Yorku defi nitívne usadil 
v Paríži. V Soule zasa Hadid navrhla Dongdaemun De-
sign Plaza, kde prebiehal Seoul Fashion Week. Často sa 

zúčastňovala módnych podujatí. V roku 2011 povedala 
pre časopis Vogue: „Architektúra je o tom, ako človek 
zapadne do priestoru. Móda je o tom, ako objekt zapad-
ne k človeku.“ Zaha Hadid zanechala po sebe jedinečné 
stavby s večným duchom a čerstvosťou. I jej zásahy 
v móde zostanú určite dlho hodnotným odkazom do 
budúcnosti.

Maloobchodný koncept luxusnej značky obuvi STUART 
WEITZMAN  s rukopisom Zahy Hadid (Miláno)
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Na veľtrhu GDS, ktorý sa koná v dňoch 26. až 28. júla 2016, budú prezentova-
né letné trendy, nové kolekcie na jar a leto 2017 a inovácie z obuvníckej branže. 
Prvý krát sa veľtrh GDS a tag it! – The Private Label Show – uskutočnia od utorka 
do štvrtka. Tri lifestylové svety HIGHSTREET, STUDIO a POP UP budú prezentovať 
medzinárodné kolekcie, čím obchodníci získajú perfektnú orientáciu v obuvníckej 
sfére. Trendový program GDS s Trend Spots, Trend Codes, Fashion Shows a tren-
dovými prednáškami, okrem toho ponúkne módne inšpirácie a množstvo informácií 
pre obchod.

GDS FASHION SHOWS
Tradične je Kick-off podujatím veľtrhu GDS STUDIO Show. GDS inscenuje na pódiu 

separátnej Catwalk-Area najnovšie sezónne štýly. Do centra pozornosti sa tu dostá-
vajú  topánky prémiových kolekcií. POP UP Show ukáže naživo na pódiu individuálne 

štýly línií Street a Fashion. Trendový program bude od júla rozšírený o ďalšiu novinku – 
o novú HIGHSTREET Show. GDS ponúkne prezentáciu aktuálnych trendových tém – 
od klasického cez moderný, až po športový štýl.

GDS TREND CODES
Topánky a doplnky tvoria módny základ outfi tu a prepožičiavajú vzhľadu jeho 

jedinečnosť. V Trend Codes poukáže GDS na najdôležitejšie “Fashion-Must-Haves” 
produkty sezóny a odporučí vhodné topánky v módnych stylingových variantách.

GDS TREND SPOTS
GDS Trend Spots sú trendové fóra pre topánky a doplnky aktuálnej objednávko-

vej sezóny. V priestranných expozíciach sú vizualizované rozmanité sezónne témy 
a ukazujú, ako sa s čo najjednoduchšími prostriedkami a s využitím každodenných 
materiálov dajú inscenovať módne trendy na predajných miestach. Vhodná inštalácia 
produktov zaistí zvýšenie pozornosti zákazníka a prebudia v ňom záujem o nové 
kolekcie, a tým ho priamo aj nepriamo stimulujú ku kúpe. Trend Spots sú tak pre 
obchodníkov určitou výzvou a inšpiráciou na napodobenie!

TRENDOVÉ PREDNÁŠKY
Už tradične tvoria informácie odborného časopisu Textil Wirtschaft úvod celého 

radu trendových prednášok počas GDS. Gudrun Allstädtová a Simone Reinerová po-
skytnú vo svojej prednáške prehľad trendov budúcej sezóny. Na Modeurop Fashion 
Forecast bude expertka na trendy Marga Indra-Heide z inštitútu Modeurop prezen-
tovať trendy na obdobie po nasledujúcej sezóne. Step* Trend View, ktoré predstaví 
Karolina Landowski, poskytne dôležité informácie k najdôležitejším módnym prúdom 
sezóny a poradí profesionálom vhodné kombinácie topánok a kabeliek s novými 
siluetami nohavíc, sukní alebo šiat, ako aj s novými materiálmi.

Medzinárodná trendová platforma 
pre informáciu, inšpiráciu a impulzy
LP, FOTO: GDS

DREVENÝ LAUWOOD
Lauwood je lokálna španielska značka, ktorá päť rokov pracovala na vývoji ultraľa-

hkých drevených kabeliek s oblúkovými komponentmi. Ako úspešný elév pôsobí na 
španielskom trhu jeden rok a aktívne rozširuje svoje obchodné zastúpenia po celej 
Európe aj Blízkom a Strednom východe.

Ako nám povedal obchodný zástupca Francesc Tort, kabelky sú udržateľným 
a lokálnym produktom. Drevo pochádza zo Španielska, ale aj z Južnej Ameriky a Afriky. 
O spracovanie sa stará dielňa v Španielsku a sú hrdí, že sa ich výrobky nevyrábajú 
v tzv. nízko nákladových krajinách. Navyše ide o 100-percentne prírodný produkt, kto-
rého spracovanie nezahŕňa žiadne chemické produkty. 

Jedna kabelka váži len 200-250 gramov, čo je porovnateľné s bežnými modelmi 
z kože. Základný celodrevený model dokonca obsahuje oblúkovú zatváraciu časť, ktorá 
je vyrobená z ultratenkého 
dreva s fl exibilnými vlast-
nosťami. Špecialitou je tiež 
použitie brazílskeho dreva 
amaranth – čo je prirod-
zene do fi alova sfarbené 
drevo známe tiež ako „pur-
purové srdce“. 

Na dekoráciu ostat-
ných modelov použili naj-
kvalitnejšie kože na trhu, 

ktoré ale nemusia potešiť ochran-
cov zvierat a vegetariánov. Ide 
o špecifi ckú kožu z ryby s krás-
nou kresbou, kože z aligátora ale-
bo klasické hadie kože.

KABELKY „AKOBY Z PAPIERA“
Kabelky z kolekcie „Not so Kraft“ od baskickej značky Skunk funk nemajú v sloven-

skom preklade až taký zvučný názov: „Nie tak celkom sulfátový papier“. Modely síce 
vyzerajú, akoby boli vyrobené z pokrčeného baliaceho papiera, no v skutočnosti ide 
o syntetický materiál registrovaný v roku 1955 ako Tyvek. 

Tyvek tvoria polyetylénové vlákna. Pôvodne sa používal na zakrytie stavieb – je veľmi 
silný a vodeodolný, avšak je náchyl-
ný na rozrezanie ostrými predmetmi. 
Ďalšou pozitívnou vlastnosťou je, že 
sa aj v prípadne deformovania (stla-
čenia) vráti do pôvodného stavu. 
Tyvek je považovaný za ekologický 
materiál a je 100-percentne recyklo-
vateľný. Najlepšie na ňom je, že si 
model môžete ľubovoľne dotvoriť 
a vymaľovať centrofi xkami.

Ekologické kabelky 
ELA DEKÁNKOVÁ, FOTO: MAREK DOBROVIČ
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Oživenie textilnej a odevnej 
výroby vyžaduje zvýšenú kvalitu 
a bezpečnosť výrobkov

O tom aký je súčasný stav v oboch týchto oblastiach na Slovensku nám de-
tailnejšie informácie poskytol riaditeľ spoločnosti Výskumného ústavu textilnej 
chémie Chemitex, s.r.o., Ing. Jozef Šesták, CSc. 

 SYSTÉM CERTIFIKÁCIE ÖKO-TEX 
A POUŽÍVANIE SYMBOLOV 
ZDRUŽENIA GINETEX NA SLOVENSKU

 CERTIFIKÁT ÖKO-TEX® STANDARD 100
VÁM VYDAJÚ V ŽILINE

V oblasti certifi kácie textilných a 
odevných výrobkov v systéme ÖKO-
TEX®, podľa normy ÖKO-TEX® Stan-
dard 100, je lídrom na slovenskom 
trhu spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, 
s.r.o. v Žiline, ktorá má výlučnú akre-
ditáciu, vydanú združením ÖKO -TEX® 
so sídlom v Zürichu, pre výkon skúšok 
a certifi káciu na území Slovenskej re-
publiky. Za dohodnutých podmienok 
vykonáva tieto skúšky a vydáva cer-
tifi káty aj pre výrobcov z Českej re-
publiky. Naše laboratória patria medzi 
14 pracovísk v Európe, ktoré skúšajú 

a vydávajú uvedené certifi káty. Združenie ÖKO-TEX® pôsobí v súčasnosti celkove 
v 56 krajinách sveta. Doteraz bolo vydaných viac ako 150 tisíc certifi kátov výrob-
com v 90 krajinách. Princíp certifi kácie textilu a odevov je založený na tzv. textilnej 
humánnej ekológii, to znamená, že sa skúša potenciálne nadlimitný obsah chemic-
kých škodlivých a nebezpečných látok (alergény, karcinogény a pod.). Význam 
tejto certifi kácie textilu sa v posledných dvoch rokoch zvyšuje aj prostredníctvom 
európskej legislatívy pod názvom REACH, v rámci ktorej sa rozširuje zákaz pou-
žívania vybraných chemických látok pri výrobe textilu. Certifi káty ÖKO-TEX® sú 
komerčne uznávané v celom textilnom svete na našej zemeguli a obchodné pozí-
cie ich držiteľov, od výrobcov vlákien a priadzí až po výrobcov textilu, galantérie 
a dodávateľov textilných pomocných prostriedkov na farbenie a úpravu, významne 
vzrástli a posilnili sa na celosvetovom trhu. 

 KRITÉRIA A LIMITY ÖKO-TEX® STANDARD 100 

V súčasnosti sa certifi kácia výrobkov vykonáva v štyroch základných trie-
dach, pre ktoré sú určené kritériá a limity, podľa normy ÖKO-TEX® Standard 100. 
Od 1. 4. 2016 platia ďalšie nové podmienky a limity pri skúšaní, ktoré sprísňujú požia-
davky na vstupné suroviny resp. úpravy textilu. Napr. obsah perfl uórovaných zlúčenín, 

cinorganičitých zlúčenín, doplnili sa nové 
skúšky pre UV stabilizátory, rozšíril sa 
zoznam zakázaných nepolárnych pesticí-
dov, chlórovaných fenolov, alkylfenolov 
a alkylfenoletoxylátov, obmedzilo sa použí-
vanie produktov so zníženou horľavosťou 
pre výrobky triedy I – III. Všetky tieto opatrenia sú samozrejme z dôvodu zvýšenia 
ochrany zdravia spotrebiteľov, najmä detí a mladej generácie. Súčasne je potrebné si 
uvedomiť, že sa zvyšujú nároky na zavádzanie nových citlivejších laboratórnych metód 
a nové laboratórne prístroje, čo vyžaduje permanentné investície.

 INICIATÍVY ÖKO-TEX® V OBLASTI CERTIFIKÁCIE 
KOMPLETNÝCH VÝROBNÝCH PROCESOV

V ostatných rokoch bol vypracovaný certifi kačný systém „Sustainable Textile 
Production“ (STeP) najmä pre výrobcov v celom textilnom výrobnom reťazci. Mo-
dulárna štruktúra certifi kácie STeP umožňuje vykonať analýzu a posúdenie všet-
kých surovín, produktov a používaných technológií s dopadom na životné prostre-
die a sociálnu oblasť (napr. zamestnávanie detí a pod.). Súčasne sú posudzované 
aj aspekty manažmentu kvality, ochrany zdravia zamestnancov a bezpečnosti pri 
práci. Získanie certifi kátu STeP pre textilnú fi rmu potvrdzuje jej významnú pozíciu 
na trhu so zdôraznením na ochranu životného prostredia a etiku v podnikaní. Nák-
lady na certifi káciu stredne veľkej fi rmy predstavujú cca 3 000 €.

MADE IN GREEN BY ÖKO-TEX®

Ďalšou aktivitou združenia ÖKO-TEX je ponuka na získanie produktovej znač-
ky „Made in Green by ÖKO-TEX®“. V podstate ide o nadstavbu certifi kačných 
systémov podľa normy ÖKO-TEX® Standard 100, (výrobky) a STeP (výrobný pro-
ces). Pokiaľ má výrobca certifi kovaný min. 85%-ný podiel výroby v systéme STeP 
a 100%-ný podiel výrobkov podľa normy ÖKO-TEX® Standard 100, môže 
sa uchádzať aj o získanie certifi kátu na produktovú značku Made in Green.
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. pripravuje spolu so zástupcami združenia 
OEKO-TEX®, odborný seminár, ktorý sa uskutoční v priebehu mesiaca jún 2016. 
Na seminári budú detailnejšie poskytnuté informácie k uvedeným certifi kačným 
systémom a produktovým značkám. 

SYMBOLY ÚDRŽBY TEXTÍLII A ODEVOV
Používanie symbolov pre údržbu textílií a odevov je dôležitou súčasťou výrob-

kov. Spotrebiteľ sa o tom zvyčajne presvedčí až po tom, keď praniu resp. čisteniu 
výrobku nevenuje dostatočnú pozornosť, prípadne ak v čistiarni resp. práčovni 
nedodržali vhodný technologický postup. Častokrát preto, lebo spotrebiteľ odstrá-
nil nášivku so symbolmi z výrobku. Následne sa na nás obracajú predajcovia, 
výrobcovia ale najmä spotrebitelia s požiadavkou na vypracovanie odborného 
posudku pre reklamačné konanie. Zabúdame, že najlepšia je prevencia – predchá-
dzať týmto situáciám.

Svet textilu a odevov je v súčasnosti zaplavený módnymi značkami, ktoré presadzujú svoju kreativitu, módnosť, design, farebnosť atď. 
Tieto aspekty sa už dlhodobo používajú a presadzujú v módnom textilnom a odevnom priemysle. Pre užívateľov a spotrebiteľov textilných 
a odevných výrobkov sú, okrem módnych trendov, zaujímavé aj parametre kvality, zdravotnej bezpečnosti a podmienky údržby výrobkov. 
V tejto oblasti je napriek určitému pokroku na Slovensku ešte veľa práce najmä v súvislosti s rozširovaním aktívneho vedomia spotrebiteľov 
a výrobcov. Pre tých prvých je to najmä v záujme jeho „peňaženky“ a zdravia, pre druhých je to komerčná (marketingová) aktivita, 
ale aj otázka etiky v podnikaní. 

Ing. Josef Šesták, CSc
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Konferencia Marketing Live 2016 venovala tento rok jednu sekciu v programe profesionálom 
z módneho biznisu. Pod názvom Komunikačné stratégie priniesla odpovede na otázky – 
ako prekonávať predsudky zákazníkov pri online nákupoch, aké sú overené komunikačné kanály 
s klientmi a prečo spolupracovať s blogermi. 

 KONCEPT 
HYBRIDNÉHO PREDAJA
Minulý rok opustili slovenský trh globálne portály 

Fashion Days a Stilago, a to aj napriek globálnemu 
zázemiu a zahraničným investíciám. Bariéry online 
nákupov módy sa na Slovensku i v Česku prekoná-
vajú pomaly a ťažko. Hlavným dôvodom, prečo online 
obchod ZOOT nielen ostáva, ale dokonca stále rastie, 
je, že vlastne nie je online obchodom. 

Marketingová manažérka ZOOT SK Zora Rothová 
predstavila predajný koncept, ktorý úspešne láme 
zábrany klientov nakupovať módu online. Ide o hyb-

ridný model, ktorý tvorí prechod medzi online a offl ine 
svetom a spája výhody nakupovania z oboch typov 
do jedného.

 VYBER SI ONLINE, 
NAKUPUJ OFFLINE
Základným princípom je, že časť nákupu sa 

odohráva v online svete a časť vo svete reálnom. 
Klient si vloží do virtuálneho košíka veci tak, akoby 
ich išiel skúšať do kabínky. Zatiaľ ešte nič nekupuje 

om 

kanály 

e a offl ine
ch typov

upu sa 
reálnom.

ak, akoby
nekupuje
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 VÚTCH-CHEMITEX – PLNOPRÁVNY ČLEN GINETEX-u

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. s účinnos-
ťou od 1. januára 2016 bol ustanovený za pl-
noprávneho člena medzinárodného združenia 
GINETEX na úrovni národného komitétu 
s výlučnými právomocami pre Sloven-
skú republiku. Medzinárodné združenie 

GINETEX, so sídlom v Paríži, je od roku 1958 vlastníkom medzinárodných 
ochranných známok č. 492423, 849319 a 849320 pre označovanie symbo-
lov údržby textílií a odevov, ktoré sú registrované v rámci svetovej organizácie 
WIPO (ochrana duševného vlastníctva).

Podpísaním licenčnej zmluvy združenie GINETEX poskytlo 
VÚTCH-CHEMITEXu, spol. s r.o. výhradný mandát na udeľovanie používania 
ochrannej známky č. 849319 (5 symbolov údržby) právnickým a fyzickým oso-
bám na území SR. Uzavretie sublicenčnej zmluvy oprávňuje LEGÁLNE používať 
symboly údržby na textilných a odevných výrobkoch nielen na území SR, ale aj 
pri exporte výrobkov do krajín signatárov zmluvy so združením GINETEX (v súčas-
nosti 16 krajín v EÚ).

Ochranná známka č. 849319 je registrovaná od novembra 2013 aj na Úrade 
priemyselného vlastníctva SR. Symboly pre údržbu sú taktiež uvedené v prílohe 
normy STN EN ISO 3758 v poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie, chemic-
ké čistenie. Povinnosť predávajúceho, aby ním predávaný výrobok bol zaručene 
označený údajmi o spôsobe údržby, vyplýva aj z § 12, zákona č. 250/2007 Z. z 
o ochrane spotrebiteľa.

 SYMBOLY ÚDRŽBY – ROVNAKÝ METER PRE VŠETKÝCH 

Cieľom súčasných aktivít združenia Ginetex je rozšíriť legálne používanie 
ochranných známok symbolov údržby po celom svete. V súčasnosti prebiehajú 
intenzívne rokovania so zástupcami USA, Japonska a Španielska. Významný je 
prínos účasti ďalších svetových združení pri rešpektovaní ochranných známok 
združenia GINETEX (napr. A.I.S.E – združenie výrobcov pracích a čistiacich 
prostriedkov), významných obchodných značiek (Mango, ZARA, H&M, C&A, 
Marks&Spencer, atď). Pravidelne sa zúčastňujú zástupcovia združenia Ginetex na 

rokovaniach technických výborov a pracovných skupín Európskej komisie. Uvede-
né aktivity sú významné s cieľom zjednotiť podmienky pre označovanie a rešpek-
tovanie symbolov na údržbu textilných odevov, čím by sa uľahčil medzinárodný 
obchod s uvedenými komoditami.

Je preto trochu zarážajúce, že napriek snahe a aktivitám, ktoré vyvinulo 
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., v ostatných troch rokoch, medzi výrobcami, ob-
chodníkmi, práčovňami a čistiarňami bol v Slovenskej republike doterajší záujem 
na legalizáciu používania ochrannej známky č. 849319 veľmi nízky. Každoročné 
licenčné poplatky na získanie uvedeného práva sú pritom symbolické (na úrovni 
niekoľkých stoviek Eur).

 DOZREL ČAS ZVÝŠIŤ 
ETIKU V PODNIKANÍ

Ostatné mesiace pokrízového obdobia po-
tvrdzujú, že aj na Slovensku dochádza k po-
stupnému oživeniu textilnej a odevnej výroby 
a zvyšujú sa parametre v rámci medzinárodné-
ho obchodu čo je povzbudzujúcim trendom do 
budúcnosti. Podľa môjho názoru je vhodný čas 
k tomu, aby sme zvýšením etiky v podnikaní 
(napr. legálne používanie symbolov pre údržbu) a deklarovaním zvýšenej kvality 
a bezpečnosti výrobkov (certifi kácia OEKO-TEX® ), odlíšili výrobky slovenských 
výrobcov od importovaných výrobkov z krajín Ázie, ktoré stále ešte tieto pravidlá 
korektného obchodu do istej miery obchádzajú.

Akreditované laboratória, vyškolený a odborne zdatný personál, spolu s tech-
nickou infraštruktúrou na úrovni európskeho štandardu a niektoré ďalšie bene-
fi ty, to všetko ponúkame výrobcom, obchodníkom a distributérom na využitie 
v Slovenskej a Českej republike vo VÚTCH (Výskumný ústav textilnej chémie) – 
CHEMITEX, spol. s r.o. v Žiline.

Pre prípadných záujemcov uvádzam link (www.vutch.sk/stranka/clenstvo-v-
ginetexe) na vyplnenie prihlášky a uzavretie sublicenčnej zmluvy, ktorá umožní 
bezproblémové používanie symbolov pre údržbu výrobkov aj pri exporte do EÚ.

Komunikačné stratégie 
pre e-shopy
ELA DEKÁNKOVÁ, FOTO: ARCHÍV ZORY ROTHOVEJ, ZOOT, DOMINIK BABUŠÍK

Marketingová manažérka
ZOOT SK Zora Rothová
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ani neplatí, rozhodnutie nie je konečné. Rôzne modely 
v rôznych farbách a viacerých číslach si nechá doručiť 
do takzvanej Výdajne radosti. Tam si môže objednaný 
tovar vyskúšať v kabínke a na záver zaplatí len za 
vyhovujúce kusy. Zvyšok ostáva na výdajni a netreba 
merať cestu na poštu a platiť za spätné zaslanie.

Druhým dôležitým momentom je, že zákazník 
neplatí poštovné a do 90 dní môže nenosený to-
var bez udania dôvodu vrátiť. Poštovné síce môže 
byť premietnuté do ceny výrobku bez toho, aby 
sme o tom vedeli, no aplikovaná psychológia je 
neodškriepiteľnou súčasťou predaja a marketingu 
a objavuje sa i tu.

Zdá sa, že ide o dobre cielený zámer prelomiť 
bariéry zákazníka. Klient nadobúda totiž pocit, že za 
pokus nič nedá, doslova ani euro. „Mám skúsenosť, 
že akonáhle si klient niečo vyskúša a aj keď si nič ne-
kúpi, tak sa po čase vráti a nakúpi. Podarilo sa nám 
vytvoriť symbolickú vstupnú bránu zo sveta kamen-
ných predajní do e-shopov,” vysvetľuje marketingová 
manažérka Zora Rothová.

 BEZ MARKETINGU 
BY TO VŠAK NEŠLO
Z marketingového hľadiska je dôležité benefi ty hyb-

ridného modelu neustále komunikovať a to promptne. 
„Na facebooku pridávame 4 až 5 príspevkov denne 
a na správy a komentáre reagujeme najneskôr do 
jednej hodiny,“ hovorí marketingová riaditeľka Zora 
Rothová.

Komunikačnou zásadou č. 1 je podľa Z. Rothovej 
neuraziť zákazníka za žiadnych okolností. Radšej sa 
treba nadýchnuť a vydýchnuť. Možno aj z toho dôvo-
du ctia pravidlo, že cez sociálne siete nikdy nehovoria 
o politike, náboženstve. Navyše klientom zásadne 
vykajú, aj keď proanglické prostredie zvádza k fami-
liárnosti.

Druhým komunikovaným posolstvom je radosť 
a humor. Názov Výdajňa radosti je humorný už sám 
o sebe, ale navyše si na mieste skutočne môžete 
spraviť radosť niečím novým. Manažérka oddelenia 
marketingu pripomína aj hashtagovú kampaň z janu-
ára tohto roku #noaco (no a čo), ktorá vyzývala ľudí, 
aby nekupovali veci vo výpredajoch len preto, že sú 
v zľave. „Nehovoríme zákazníkom „kúpte si to“, ale 
len si robíme z dobre známej situácie srandu. I keď 
treba poznamenať, že Slováci sú vo výpredajovom 
správaní zdržanlivejší než Česi. Sú vyberavejší a ne-
zoberú všetko len preto, že je to v zľave,“ dodáva 
marketingová manažérka ZOOT SK.

S hashtagmi a humorom pracovali aj pri ďalších 
kampaniach ako #stastneamakke (šťastné a mäkké) 
alebo #precotoneskusit (prečo to neskúsiť).

  FACEBOOK JE PRE 
ZÁBAVU, MAILBOX 
PRE PRÁCU 
Zora Rothová na konferencii priblížila aj iné for-

máty, ktoré sú v ZOOT-e overené a funkčné: „Online 
a offl ine nástroje marketingu máme rozložené pri-
bližne v pomere 50 na 50. Máme odskúšané, že 
pre nás nie sú vhodné printové médiá, bilboardy, 
reklamy v obchodných centrách a ani zľavy, pre kto-
ré musí klient niečo vykonať, aby ich získal. Cítime, 
že ľudia sú nedôverčiví a nenechajú sa navliecť do 
súťažných úloh.“

Dôležitú úlohu zohrávajú v komunikácii hybridné-
ho obchodu tiež newslettre. O nich sa v poslednej 
dobe hovorí ako o Fénixovi, ktorý vstal z popola. Pod-
ľa hesla Facebook je pre zábavu, Mailbox pre prácu 
zasielajú pravidelný týždňový newsletter a dosahujú 
otváranosť e-mailu až 15 %, čo je v danej oblasti nad-
priemer. Nepoznáme síce presné čísla konverzií na 

predaje, údajne však, ak by e-mailing vypli, pocítili 
by to. 

AKO NA BLOGEROV?
ZOOT je známy aj svojou rozsiahlou spoluprácou 

s módnymi blogermi. Je to ďalší z dômyselných nástro-
jov, ako priblížiť tovar z e-shopu zákazníkovi. Blogerka 
roka 2014 LAPKINN, nemá práve miery modelky, no 
ako sama hovorí, na svojom blogu približuje potenciálnej 
klientke, ako bude outfi t vyzerať v realite. Ženy sa vďaka 
tomu vedia lepšie rozhodnúť.

K spolupráci s blogerom treba však pristupovať 
inak ako ku klasickým médiám: „Treba im povedať, čo 
chcete dosiahnuť, ale realizáciu nechať na nich. Je to 
generácia millenials, sú marketingovo veľmi zdatní, ale 
potrebujú veľa voľnosti. Nezasahujte, nemeňte a ne-
kontrolujte,“ odporúča Simona Mištíková z PR agentúry 
Divino. Blogeri nie sú tradičné médiá a kvôli klientovej 
kampani neohrozia základňu svojich fanúšikov.

Agentúra spolupracuje s blogermi v rozsahu 30 až 
40 % z celkového mediálneho portfólia a odkazuje, že 
kto ešte nezačal robiť s blogermi, môže to neskôr ľu-
tovať.

Za prizvanie blogerov ku komunikácií produktu ho-
vorí niekoľko argumentov: zvýšený zásah na sociálnych 
sieťach, nárast fanúšikov spolu s väčšou interakciou, 
ďalšie online zmienky o značke a v neposlednom rade 
aj predaj. Ak budujete tzv. love brand, teda značku, ku 
ktorej si zákazníci vytvoria emočný vzťah, tak sú blogeri 
ideálne médium. 

V zahraničí bývajú blogeri zastupovaní agentúrami 
a obchodnými zástupcami. Na Slovensku takýto model 
zatiaľ nefunguje, a preto je potrebné si vytipovať a kon-
taktovať blogera priamo. Pre fi rmy alebo agentúry je preto 
dôležité mať prehľad, aby dokázali nájsť značku blogera, 
ktorá je v súlade s ich zámermi a cieľovou skupinou.

Väčšina spoluprác je podľa Lindy Adamčíkovej 
(alias LAPKINN) postavená na barteri, t. j. bloger nafotí 
konkrétny produkt a ten je odmenou za jeho prácu. Ale 
vyskytujú sa už aj platené spolupráce alebo tzv. affi lia-
te marketing, kedy bloger získava percentá z predajov, 
ktoré sa uskutočnili prostredníctvom jeho blogu. Časté 
je aj testovanie produktu a prípadne iné kreatívne pro-
jekty, ktoré budú hodné fotiek na blogoch alebo videí 
na vlogoch.Blogerka Linda Adamčíková (alias LAPKINN)

Výdajňa radosti ZOOT
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