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PRÍHOVOR
Keď módna návrhár-

ka Izabela Komjati pri 

rozhovore do  tohto čísla 

vyjadrila názor, že dnes 

máme teplákovú módu, 

nechcela som  s ňou 

súhlasiť. Zazdalo sa mi 

tiež, že toto slovné spojenie som už kdesi 

počula, no spomenula som si až tesne pred 

uzávierkou časopisu. 

Moja sesternica Janka Dekánková sa 

venuje obdobiu 20. až 40. rokov minulého 

storočia už viac než celú dekádu a práve od 

nej pochádzajú podobné slová. Videla som 

mnoho z jej garderóby, originálov aj replík 

z tohto obdobia. A aj keď sa nenadchýnam 

pre neelastické dávnoveké materiály, dávam 

nakoniec obom dámam za pravdu. Súčasná 

móda je naozaj tepláková, plachtová a vre-

cová, ak ju porovnáte so šarmom napríklad 

tridsiatych rokov. 

Mozaika do seba zapadá, keď sa mi 

riaditeľ najväčšieho módneho veľtrhu na 

Pyrenejskom polostrove MOMAD Metropolis 

zdôverí s plánmi do nasledujúcich rokov. 

Chce poskytnúť čoraz viac a viac priestoru 

práve urban móde.

Z tohto trendového priemeru však Izabela 

Komjati vytŕča. Z ktoréhokoľvek uhla sa na 

ňu pozriete, vždy vyzerá veľmi žensky ona aj 

jej návrhy. Myslím, že tajomstvo je v siluete, 

ktorá je predlohou jej vlastných modelov, ale 

aj vo vnímaní vlastného tela. O tom prvom 

si môžete prečítať v dvojstranovom portréte 

návrhárky. To druhé mi sama pošepla do 

ucha po skončení oficiálnej časti rozhovoru; 

najhoršie je vraj šiť pre tých, čo sa nemajú 

radi.
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PRÍHOVOR
Marketingový prí-

stup k móde, o ktorom

návrhári tak neradi

počúvajú, prináša do

tohto vydania magazí-

nu Ivana Rosová.

Vyštudovala módny

dizajn, no dvanásť rokov pracovala v korporá-

ciách s jediným cieľom – nabrať čo najviac

skúseností a raz založiť vlastnú značku. 

Ten čas nadišiel teraz. Cesta, ktorú si racionál-

ne zvolila Ivana, je na kilometre vzdialená voľ-

nej umeleckej tvorbe a kreatívnym oparom.

Pomaly sa však prediera na Slovensko a snaží

sa edukovať talentovanú návrhársku mládež 

v tom, že budú potrebovať viac, než len kreati-

vitu a talent. Je treba bolestivo priznať, že to

vlastne marketéri, a nie dizajnéri, vedú úspeš-

nú módnu značku. Ale predsa len existuje iná

cesta. A to dizajnér s vlastnou značkou, ktorý

sa cielene vzdeláva v oblasti manažmentu,

marketingu a komunikácie. Popri štúdiu látok 

a večeroch s ihlou testuje sociálne siete a učí

sa time-managementu. Cesta neustáleho štúdia

je extrémne náročná, no aj nekonečne napĺňa-

júca. Vyžaduje si veľa energie a tiež pokory

pred množstvom informácií, ktoré je potrebné

skonzumovať. Preto chcem v mene redakcie 

v poslednom tohtoročnom čísle MODA REVUE

zaželať všetkým veľa sily, odvahy a pokory.

Aby bol rok 2017 aj rokom vzdelávania 

a úspechov.
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Spodná bielizeň na jar a leto 2018

Intimita 
JČ, FOTO: MODE CITY, LE SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE ET DU SWIMWEAR

Veľmi intímne sú dotyky sofi stikovaného textilného mini odevu, odpradávna zvaného bielizeň. 
Čo ešte na tak už minimalizovanom kúsku vymyslieť za novosti? Nové tvary, dekory, strihy, kombi-
nácie... to určite tiež, ale sú to predovšetkým funkčné vlastnosti, ktoré so sebou nesú už vláknové 
vstupy a posúvajú túto komoditu na vyššiu úroveň. 

Estetika a ergonómia idú s nimi ruka v ruke a vy-
tvárajú spoločne dokonale padnúce a príjemné dámske 
bielizňové sety. Pranie je tiež jednou z úžitkových hod-
nôt, ktorá umožňuje vďaka kombináciám vláknových 
produktov a väzobných techník vytvárať rýchlo schnúcu 
bielizeň, takmer s možnosťou funkcie „vyper a nos“. Vý-
voj techník a technológií vo všetkých oblastiach výroby 
ide rýchlo vpred, za pár rokov už snáď bude možné to, 
čo sa nám dnes javí ako utópia. V každom prípade sa 
v modernej dámskej bielizni miešajú dokonalé úžitkové 
vlastnosti s dokonalými strihovými formami a dokona-
lými estetickými elementmi. Keď vezmeme do úvahy 
skutočnosť, že to všetko má byť verejnému oku skryté, 
je skoro škoda toľkého úsilia. Móda však dovolí tu a tam 

niečo poodhaliť a efekt „druhej“ kože umožní luxus pri 
používaní, ktorý je popri kráse prioritný.

Súčasná bielizeň poskytuje nekonečnú škálu foriem 
a typov, ale pohráva sa tiež so skĺbením úžasných mate-
riálov s rozmanitou väzobnou kompaktnosťou, strihom, 
ktorý ergonomicky obopína tvary tela spoločne s rôzny-
mi podpornými prostriedkami, a to všetko na báze vyso-
kej technológie. Keď sa k tomu ešte pridá estetika, či už 
formou detailov, dekorov a kombinácií, výsledkom budú 
nadčasové odevné mini útvary s vysokou pridanou 
hodnotou, ktoré potom má podľa konečného zákazníka 
športové, romantické, erotické či dizajnové zafarbenie.
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Na jar a leto 2018 budú aktuálne nasledujúce trendové skupiny:

KREÁCIA
Téma s nevyhnutnou dávkou ženského náboja, ktorý dodáva bielizni oblé kriv-

ky, ale predovšetkým veľa  jemnej ozdobnosti v podobe čipkovaných vsadiek 
či celých dielov a jemných ozdobných elementov. Spolu potom vytvárajú 

novodobú ikonickú podobu. Bielizňové sety sú viacdielne a elastické 
vstupy umožnia podporiť krivky tela. Podprsenky, nohavičky rôznych 
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foriem, košieľky, body i nočná bielizeň majú vysoký náboj kreati-
vity, ktoré spoluvytvára 3D tlač, čipky, výšivky a rôznorodá zmes 
súdobých materiálov.

LESK A TRBLIETANIE
Námet s podtextom oslavy života sa vyznačuje silnými  

lesklými a metalickými akcentmi, nielen ako atrakcia pre oči. Zá-
blesky striebra, zlata, chrómu a medi vnášajú do témy slávnost-
ný ráz. Bielizeň je bohato zdobená, použité materiály sú kontrast-
né, využije sa efekt lesku a matu, použijú sa výšivky, ornamenty, ale 
predovšetkým fantázia s citom pre ozdobnosť. Inšpiráciou je vysoká 
móda haute couture.

DESIGN
Téma má minimalistický charakter s určením pre ľahké a mäkké tvarové 

línie s novou symetriou a asymetriou. Využijú sa neutrálne farebné odtiene 
a pastelové tóny s kontrastnými detailmi, farebné kombinácie pre grafické 
efekty, symetria a asymetria v kontrastných líniách, najrôznejšie techniky  
a technológie skĺbené do jedného celku.

JEDINEČNOSŤ
Námet s veľkou dávkou strihových kombinácií a ozdôb, ktoré našli inšpirá-

ciu vo formách klasického zákazkového krajčírstva. Všetko musí byť výnimočné,  
neobvyklé, avantgardné. Uprednostnené budú individuálna tvorba, nezvyčajné  
kombinácie materiálov, výrazné formy, ojedinelé strihové členenie.
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Hledáte novou módu pro svoje zákazníky?

Přijďte za námi na stánek číslo 50,  
pavilon P – veletrh STYL 2017. 

Napište na mail  jiri@edaniely.cz   
nebo volejte na telefon +420 720 705 741.
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Materiály – prechádzajú radom inovačných proce-
sov a ich konštrukcia v spojení s vláknitými vstupmi 
vytvára dokonalý základ pre formu a ďalšie estetické 
nadstavby. Inovácia v technike a technológiách 
prináša vysoko elastické typy pletenín s dokonalou 
pružnou vláknovou zložkou, zdokonalená štruktúra 
neumožňuje usadzovanie morského piesku, ktorý 
samovoľne odpadá, kombinácia vlákien a spojova-

cích štruktúr umožňuje rýchle schnutie a modernú 
ochranu proti UV žiareniu.

Formy – s použitím sofistikovaných materiálov, 
pokročilých pletiarskych a konfekčných 
technológií sa objavujú neobvyklé 
možnosti tvarovania plaviek s takmer 
ergonomickou presnosťou a podpornými 
prvkami, ktoré zaručujú komfort pri 

používaní, ale hlavne pri pohybe.

PLAVKY a plážové oblečenie na jar a leto 2018

Do LETA komfortne
Jč, Foto: Mode City, Le SaLon internationaL de La Lingerie et du SwiMwear

Súčasné leto je stále v plnom prúde, ale pomaly nastáva čas na prípravu nového módneho obdo-
bia. Plavky a príslušné oblečenie k vode a na pláž sa musia čas od času obnoviť. I v tejto, zdanlivo 
nevýznamnej ale komerčne zaujímavej oblasti dochádza k významným zmenám v niekoľkých 
bodoch.

MÓDA REVUE august 201710
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Estetika –podlieha čiastočne módnym trendom  
a ide ruka v ruke s technologickými možnosťami.

Typy – aktuálna bude celá škála klasických, viac 
či menej dekoltovaných jednodielnych typov v špor-
tovom charaktere alebo s výrazným, takmer spolo-
čenským charakterom, dvojdielne úsporné bikiny  
i typy s vyšším stupňom zakrytia, tankiny, milosrdné 

košieľkové typy a v súčasnej dobe aj „buryny“  
s odvolaním sa na arabský svet.

Dekory a štruktúry – hladké  
a lesklé typy sa me-
nia s výraznými 
štruktúrami a 
potlačami  

TRENDY
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s hladkými alebo blokovo zostavený-
mi plochami a pásikmi. Doplnky vo 
forme retiazok, korálikov alebo iných 
ozdôb budú prírodnou nadstavbou 
ozdobných typov.

Parea, šatky a plážové šaty – budú 
prirodzeným kompletom s plav-
kami vďaka farbe, vzorom alebo 
inému spojovaciemu prvku. Budú 
pochopiteľne z bavlnených alebo 
viskózových voálov, alebo z 
indického plátna.

MÓDA REVUE august 2017

Trendy plaviek a plážového oblečenia 
budú mať obdobnú trendovú líniu ako bielizeň a sú 
zoskupené do štyroch tematických skupín: kreati-
vita, kovový lesk, dizajnová dômyselnosť, unikátna 
kolekcia.
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Štýl a elegancia sú hlavným výrazom dámskej spo-
ločenskej módy na rok 2018, ktorú podčiarkuje mno-
hotvárnosť, rafinovanosť a komfort nosenia. Nové strihy, 
rozmanitosť zdobenia aj farieb 2 v 1 zvádzajú všetky 
zmysly. 

Všetko sa začína pri bielej farbe, ktorá sa postupne 
zahrieva na teplejšie tóny až do nezvyčajných magic-
kých farieb. Čierna túto paletu uzatvára, aj keď už nie je 
tou hlavnou a väčšinou sa spája s výstrihmi a výrezmi. 
Šedá a červená si držia dôležitú pozíciu a k nim sa pri-
dávajú aj výraznejšie tóny, ako žltá či bledomodrá alebo 

naopak romantická fialková aj jemné hnedasté 
odtiene. 

Ako to vyzerá s tvarmi? Korzetov sa ná-
vrhári presýtily a ich kreativita sa zamerala 
na okázalé odhalenia tela, niekedy až pro-
vokujúce. Na to používajú, ako sme spo-
menuli, výstrihy v dekolte, vysoké odhale-
nia nôh až po bedrá, rôzne tvarované výrezy, 
priesvitné materiály ako sú jemná organza, 
mušelín, kloké, voál, šifón, čipka a vyšívaná 
sieťka.

Ostatné materiály sú tradične 
satén, aksamit, brokát, hodváb, taft, 
tyl, benátska čipka, avšak 
s vyššou hodnotou úžitkových 
parametrov. Pri typoch 
obopínajúcich telo 
ako druhá koža je 
dôležité elasta-
nové vlákno. 

Dámska spoločenská móda na rok 2018

...omámi  
všetky zmysly
Darina VittekoVá, Foto: Getty imaGes pre Haute Couture paríž a mBFW australia a maDriD,  
seBastian reuter, steFan Gosatti, kristy sparoW

Zlepšujúca sa hospodárska nálada sa odráža nielen na platoch, ale aj na chuti poriadať večierky, 
párty, stretnutia, plesy, jedným slovom podujatia, kde ženy majú možnosť ukázať sa v tom najlep-
šom outfite. Svetoví módni návrhári pripravili naozaj bohatú ponuku spoločenských šiat a predviedli 
ich na svetových módnych mólach. Výber, ktorý sme pre vás pripravili, nepripúšťa najmenšie po-
chybnosti, že bude z čoho vyberať.
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Strihy budú veľmi ženské. Róby so širokými 
sukňami a hlbokým dekoltom na najvyššie 
spoločenské udalosti, popri nich subtílne, 
telo obopínajúce toalety, od kolien prudko 
rozšírené. Šaty s dĺžkou ku kolenám sú 
určené na menej okázalé príležitosti, na-
príklad na koktejly a svadby. Tu sa tiež 
stretáme buď s kruhovou sukňou alebo 
priliehavým strihom. Nohavicové verzie  
by sme mohli označiť vo víziách návr-
hárov ako kategóriu „sám vojak v poli“. 
Zaujímavý netradičný ležérny prvok sa 
objavil pri okázalých róbach – bočné 
vrecká na širokej sukni.  

Ako zdobné prvky sme si všimli 
vyšívané sieťky, čipky, všadeprítom-
ný lesk či už v materiáli alebo v zdob-
ných prvkoch, často aj spoločne, 
honosné výšivky a pierka.

Dámska spoločenská móda bude 
v budúcom roku okázalejšia, zvod-
nejšia a ženskejšia ako doposiaľ. 
Pripravme sa na to. 
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To všetko pretrvávalo aj napriek chudobnejším 
vojnovým časom do 50-tych rokov. Tam sa na jednej 
strane opäť dôsledne dbalo na etiketu a pravidlá spo-
ločenských situácií, ale dochádzalo aj k nebývalému 
uvoľneniu a povolené boli aj pánske odevy nie nevy-
hnutne protokolárneho charakteru, napriek tomu vždy 
zo starostlivo vybraných materiálov a riadne doplnené 
vestami, motýliky či kravatami, manžetovými gombíkmi 
či ďalšími doplnkami a kvalitným krajčírskym ručným 
spracovaním. 

Vývoj sa nedá zastaviť, snáď len trochu spomaliť – 
uvoľňovanie módy ďalej pokračuje. Spočiatku s trendo-
vými dogmami, v súčasnosti i chaoticky. Materiály sú 
stále ľahšie, krajčírske prípravy dokonalejšie a o tradič-
nom krajčírskom remesle už hovoríme ako o neoklasike. 

Aj v tejto oblasti umožňujú technologické možnos-
ti vytvárať nový odľahčený štýl. Tieto skutoč-
nosti samozrejme ovplyvňujú aj spoločenské 
odievanie. Okrem daných predpisov vysoko 
spoločenských udalostí a akcií je prakticky 

možné dnes už za prijateľný považovať 
ako klasický pánsky oblek, tak akú-

koľvek odvážnu kreáciu.

TRENDY

Pánska spoločenská móda na rok 2018

VEĽKÝ SVET
D-club, Foto: Getty ImaGes, mbFW RussIa - oleG NIkIshIN, aRchív autoRky

Ak nahliadneme do celkom nedávnej, ani nie storočnej histórie, uvidíme zaujímavý spoločenský ob-
rázok. V prvej polovici 20. storočia všetci v tom čase daným štýlom kopírovali s predpísanými i keď 
nepísanými pravidlami odevy urodzených a bohatých vrstiev. Ale aj kópie tých menej majetných boli 
veľmi vydarené. Len materiál a krajčírske spracovanie „pokrivkávalo“ za vysnívaným luxusom. 
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Podujatia sú odstupňované podľa dôležitosti, a to 
nielen tie verejné, ale aj tie súkromné. Dobrou správou 
je, že pri svojom veľkom dni nechce nikto vyzerať 
ako šašo (to už si väčšinou postráži vyvolená) 
a ani nechce negatívne vyčnievať na koncer-

te filharmónie.

Ale aby sme túto úvahu zhrnuli:
Za spoločenský odev je dnes považovaný kvalitne 

konfekčne či priamo krajčírsky spracovaný oblek podľa 
súčasných módnych kritérií, najlepšie v temnej fareb-
nosti (pre veľké podujatie a oslavy i vo svetlých farbách 
- šedej, striebristej, perlovej, alebo v zahmlených pas-
telových odtieňoch), zdobený jemným aj výraznejším 
prúžkom, v štíhlej siluete so sakom na jednoradové či 
dvojradové zapínanie. To je základ, ktorý sa štylisticky 
doplňuje do mnohých slávnostných podôb košeľou, via-
začkou, vestou, vreckovkou...

Ďalej sú to nezvyčajné kreácie s dôrazom na aty-
pický materiál – žakárové vzory menších i rozsiahlych 
kár v kontrastnej či zastretej farebnej kombinácii, strie-
danie lesku a matu pri vzoroch a prúžkoch,  trblietanie 
s metalickým efektom, zamat, hodvábne kvality, lesklé 
satény aj štruktúry. V konečnom modeli sú to potom 
rôzne kombinácie kontrastných materiálov.

Ďalšou možnosťou je práca s formou a strihom, ako 
hra s vertikálnymi, horizontálnymi líniami a krivkou či 
dimenziou. Týmto kreáciám nie je potom stanovený 
žiadny limit. Výsledný styling je zaujímavý a avantgard-
ný, je však ho treba „vyniesť“, byť osobnosťou hodnou 
výnimočného modelu. Sem patria aj najrôznejšie krátke 
či predĺžená saká s predimenzovanými detailmi, šálo-
vým golierom i stojačikom.

Skrátka aj v súčasnej dobe, kedy síce „mód-
na“ polícia číha na každom rohu, ak nie sme 

veľmi spoločensky exponovaná osobnosť 
alebo čudná lokálna star, stačí sa vkusne 
obliecť a s pridaným osobitým stylingom 
dobývať SVET.

TRENDY
Fr

an
kli

n E
ug

en
e

Sla
va

 Za
its

ev

Pa
l Z

ile
ri

Pa
tri

zia
 P

ep
e Er
me

ne
gil

do
 Ze

gn
a

MÓDA REVUE august 2017 17



A tak se vedle inovované stabilní klasiky na výstavě objevují ve zvýšené míře vý-
robky z tzv. laboratoří módy, které experimentují s možnými i nemožnými materiály, 
formami, kombinacemi a technologiemi s výsledkem někdy na hraně únosnosti, někdy 
s překvapivým módním nábojem. 

Doba si vyžádala i nové oborové členění veletrhu pro snadnou orientaci, je tu kla-
sika, avantgarda, butikoví tvůrci, street style vedle sportu, volný čas i retro, doplňky, 
které dnes tvrdí módní výraz oděvního outfitu. A nezapomíná se nikdy na tradice, často 
se na stáncích objeví i řemeslo in natura – třeba švec se svou dílnou, historické stro-
je a někdejší strojní vybavení dílen. Vedle nich nechybí sportovní ošacení se všemi 

funkčními atributy nebo módní experimenty v podobě zcela nově řešených tvarů. Je 
tu i velkolepá prezentace významných módních značek, které nabízí ucelené kolekce 
s jasně danou koncepcí, dokonalou vyladěností estetiky s technologickými možnostmi. 
Ty pak udávají vůdčí módní směr. Je až zarážející, že se daří veletržní zprávě držet tak 
vysokou kvalitativní i inovativní laťku právě v tomto oboru. 

Návštěvníků bylo přes ukrutné červnové vedro tolik, že se často nedalo v prosto-
rách veletrhu volně projít. To pak šla veškerá móda stranou, jedinou touhou všech bylo 
rychle dorazit do klimatizovaných prostor a otřít si orosené čelo. Ani tolik naší módní 
policií odsuzovaných propocených „koláčů“ si nikdo nevšímal a všichni se jen snažili 
doplňovat tekutiny. Obdivuhodně stateční byli tradiční People of Pitti, dnes už nezbytná 
součást veletržního dění, dokonale a nepřehlédnutelně odění jedinci z řad módních 
kreativců (a nejen z těchto řad) ve stylingu, který ovšem nedovoloval jeho porušení 
odlehčením některé z jeho součástí. Ti se vesměs potili před namířenými objektivy 
s maskou netečnosti. Je to dnes už krásný a neodmyslitelný „folklór“ této výstavy. 

Hostem veletrhu byli tentokrát australští výrobci, velmi početnými vystavovateli 
jsou již stabilně Japonci, převládají přirozeně Italové s nabídkou sofistikovaných nadča-
sových pánských oděvů a doplňků.

Veletrh byl letos ve znamení květinek a barev s veselou stylizací ironické naivity, 
která vnášela optimismus do poněkud nejisté doby. V pánských oděvech pro jarní  
a letní sezónu 2018 budou barvy důležitou součástí vedle mnohočetných neutrálních 
odstínů oživených barevným akcentem.

REPORTÁŽ
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92. edice Pitti Immagine Uomo
Florencie červen 2017
Jč, foto: archív autorky

S neochvějnou pravidelností, dvakrát do roka, a to už 46 let, otevírá 
brány pevnosti Fortezza Da Basso svým klientům, obchodníkům  
a zainteresované veřejnosti veletrh pánské módní konfekce Pitti Uomo.  
Během dlouhé doby jeho trvání došlo v oděvním a textilním průmyslu 
k mnohým a často zásadním změnám, změnil se i životní styl nejen 
pánské populace, ale především dochází k významným posunům  
v technologiích a výzkumu. A to je, i v této naoko stabilní módní branži 
jako je pánská móda, zřetelné.

Bytové textílie v rozkvete

O výrazne medzinárodný ráz veľmi úspešného podu-
jatia sa postaralo až 70% návštevníkov zo zahraničia, 
pričom bol zaznamenaný zvýšený záujem zástupcov 
z Číny, USA, Ruska, Austrálie, Španielska a Nemecka. 
I medzi 89 vystavovateľmi prevážila na celkovej ploche 
5 640,38 m² účasť medzinárodných výrobcov, 47 oproti 
42 talianskym. Dôležitou súčasťou podujatia v štyroch 
blízkych lokalitách bola doplnková výstava International 
Observatory, v rámci ktorej sa predstavilo 31 tureckých, 
10 indických a 1 marocká spoločnosť z textilného sek-
toru. Proposte sa vyprofilovalo na podujatie zlučujúce 
mimoriadne efektívne stretnutia odborníkov z textilnej 
sféry spojenej s architektúrou a dizajnom, kontrakty, dia-

lóg medzi podnikateľmi a dizajnérmi. Proposte je úzko 
prepojené s tendenciami a snaží sa poskytnúť priestor 
vystavovateľom a ich kolekciám, aby práve oni stanovili 
trendy a nadiktovali smery budúcnosti v sektore. Textí-
lie nadobúdajú stále viac dvojitú hodnotu vyjadrenú vo 
vzhľade a v kvalite. Jednoduchosť predstavuje uplat-
nenie prírodných materiálov, spracovaných v avantgar- 
dnom štýle vďaka neustálemu progresu využitých tech-
nológií. Z výsledkov tohtoročnej edície Proposte zaujme 
fakt, že 77% textílií predaných na výstave je určených do 
domácich interiérov. Čoraz viac však nachádzajú uplat-
nenie i v odbore Kontrakt, a to v hoteloch, na lodiach, 
v reštauráciách, v pracovných priestoroch, divadlách 

a v kinách, v obchodoch a v dopravných prostriedkoch. 
Vo veľkej miere je to spôsobené narastajúcou priamou 
spoluprácou výrobcov textílií s projektovými štúdiami 
a architektmi. 

cErNoBBIo, MoNIka koLLÁrovÁ, foto: archív autora

Jedno z najprestížnejších obchodných podujatí v sektore luxusných bytových textílií a doplnkov 
Proposte má za sebou už dvadsiaty piaty ročník. Ako tradične v máji, aj tento rok sa vo výstav-
ných priestoroch impozantnej historickej vily Erba pri talianskom jazere Como stretli špičkoví 
výrobcovia a nákupcovia, aby sa oboznámili s najaktuálnejšou ponukou. 



MÓDA REVUE august 2017 19

Do příprav se pustili už před rokem a půl. „To 
jsme začali pracovat na koncepci a vizuálu letošní 
kampaně. Samotný veletrh pak chystáme asi deset 
měsíců,“ nabízí pohled do zákulisí ředitelka veletrhů 
Gabriela Císařová. Doplnila, že náročné na uspořádání 
jsou také speciální módní přehlídky. „Když domlouvá-
me exkluzivitu prezentace s návrháři nebo význam-
nými zahraničními značkami, nemůžeme je oslovit 
pět měsíců předem. To už je pozdě,“ vysvětlila  
Císařová.

Návštěvníci se samozřejmě dočkají i denních přehlí-
dek STYL Show, LINGERIE Show a BEACHWEAR 
Show. „I přesto, že jsou orientované pouze kontrak-
tačně, dbáme u nich na vysokou kvalitu produkce, 
choreografie, vzhledu scény i vizáže modelek,“  
podotkla Císařová. Kontrakční přehlídky zhlédnou  
obchodníci po všechny dny veletrhu.

 TRENDY PŘEDSTAVÍ ZNÁMÁ  
ZAHRANIČNÍ EXPERTKA
Obchodníci se určitě budou zajímat o nové tren-

dy. I tyto prezentace prošly v historii STYL a KABO 
nemalou proměnou. „Nejprve to bylo statické tren-
dové fórum s ukázkami barev a materiálů na další 
roky. Postupně jsme ale dospěli k názoru, že více 
informací sdělíme obchodníkům formou přednášky,“ 
zavzpomínala ředitelka akce. Na STYL a KABO proto 
trendy představují kvalitní trendoví specialisté. „V po-
sledních ročnících jsme navíc přednášku oživili mód-
ní přehlídkou s komentářem, ve kterém nizozemská 
expertka Ellen Haeser upozorňuje na detaily a dává 
nákupní tipy,“ podotkla Císařová. Obchodníci se tak 
po přednášce mohou rozejít mezi stánky a už přesně 

vědí, po jakých novinkách se mají poohlížet. „V srpnu 
se přednáška uskuteční v neděli od čtrnácti hodin na 
přehlídkovém mole v pavilonu P,“ pozvala ředitelka 
veletrhů.

Novinkou budou krátké přednášky přímo v pavi-
lonu P v prostoru před přehlídkovým molem v Live 
Gallery. Návštěvníci si také budou moci prohlédnout 
unikátní mezinárodní výstavu více než 2 700 palič-
kovaných krajek od krajkářek z 5 zemí Evropy, vč. 
České republiky – s názvem „Lace is Grace“.  

ŠANCE PRO MLADÉ TALENTY
Obchodníci si v srpnu mohou ve dvou pavilonech 

vybrat z nabídky několika stovek zavedených mód-
ních značek. Na akci se ale ukážou i mladé talenty. 
„Ti své výtvory opět představí v zóně Fresh Fashion, 

kde mají jedinečnou šanci nabídnout své zboží ná-
kupčím z celé České republiky a ze Slovenska za 
zvýhodněných podmínek,“ informovala ředitelka 
akce. Této sekce se pravidelně účastní návrháři, kteří 
vyrábí oděvy, doplňky i bižuterii.

Prostor k prezentaci dostanou i talentovaní stu-
denti. „Mladí designéři obuvi a kožené galanterie 
se utkají v 11. ročníku soutěže O cenu Nadace Jana 
Pivečky, kterou připravujeme ve spolupráci s Českou 
obuvnickou asociací a Nadací Jana Pivečky,“ uvedla 
Císařová. Návštěvníci si soutěžní exponáty prohléd-
nou na veletrhu KABO. 

Na své si přijdou ale i vystavovatelé. „V sobotu se 
mohou těšit na večírek, kde mimo jiné poděkujeme 
těm společnostem, které se veletrhů účastní celých 
pětadvacet let,“ sdělila ředitelka akce. 

Jubilejní padesátý ročník mezinárodních veletrhů 
STYL a KABO se uskuteční od devatenáctého do je-
denadvacátého srpna na brněnském výstavišti. Vedle 
tradičních vystavovatelů a 75 českých výrobců se 
návštěvníci mohou těšit na řadu nových kolekcí od 
121 nových vystavovatelů.Více informací zjistí zájem-
ci na stránkách www.styl.eu.

POZVÁNKA

Veletrhy STYL a KABO slaví  
padesátku
Mk, foto: vELEtrhy BrNo, a.s.

Dvakrát ročně se na výstavišti schází zástupci 
celé obchodní módní branže, aby na meziná-
rodních veletrzích STYL a KABO načerpali 
inspiraci, uzavřeli objednávky na další sezóny 
a získali informace o nových trendech. Letos 
v srpnu se zde potkají už po padesáté. Organi-
zátoři pro ně u příležitosti tohoto významného 
jubilea nachystali řadu překvapení.
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PORTRÉT

Skončila si Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave.  
Čo si si myslela, že sa udeje po škole?

Mala som už počas štúdia na Vysokej škole 
výtvarných umení niekoľko brigád, takže som bola  
v obraze. Robila som interiérovú dizajnérku a spolu-
pracovala s architektmi na väčších projektoch pre 
televízie. Skúsila som aj pozíciu manažérky  
v TallyWeijl, dostala som sa na predaj, naučila som 
sa ako komunikovať so zákazníkmi. Vedela som 
zhruba, čo ma čaká. Ale jasné, mala som predstavy, 
že v móde spasím svet. Robila som veľmi kompliko-
vané šaty a veľmi som si zakladala na tvaroch  

a dizajne. Dnes je to inak, všetko sa musí zjednodu-
šovať. Vtedy som chcela do toho vložiť čo najviac 
umenia. Ale to reálny klient nie je schopný zaplatiť.

Ako návrhárka šiat si teda začala kedy?
To až počas praxe po škole, keď som založila 

svoju firmu. V škole nás neučili ako navrhovať pre 
reálny svet, ako založiť a viesť podnik, lebo je orien-
tovaná viac umeleckým smerom, čo je pochopiteľné. 
Ale napriek tomu nášmu odboru chýba prax v odev-
ných firmách. Všetko som si musela odpraxovať  
a zaplatiť sama na svojich pokusoch a omyloch. 
Veľa som sa naučila v zahraničí na rôznych stážach, 
ktoré ale prišli až oveľa neskôr, po škole. A potom 

prišla spolupráca s Daalarna couture, 
kde som sa naučila pracovať v tíme.

Raz si mi spomínala stáž, ktorá pre Teba veľa zname-
nala…

To bolo u návrhárky Mercedes de Miguel. Jej 
manažérka mi v troch hodinách vysvetlila ako 
mám navrhovať, ako sa stavia koncept celej 
kolekcie, koľko má byť percent predateľných 
vecí, koľko z toho má byť „showkárskych“, 
koľko basics má obsahovať. Teda praktické 
a naozaj veľmi dôležité veci. Hlavne, keď to 
chceme poňať ako obchod.

Ela DEkánková

Rodená východniarka s maďarskými koreňmi hovorí o dnešnej móde ako o teplákovej. 
Uznáva typickú ženskú siluetu s krivkami od útleho pásu k oblejším bokom a hovorí, že 
nič lepšie zatiaľ neexistuje. Taká je tvorba módnej návrhárky Izabely Komjati.

Izabela Komjati: 

Dnes treba všetko  
zjednodušovať
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Kolekcia L<3snk 2015 , foto: Zig Frederique

Kolekcia Queen of the castle 2008, (foto: I. Lipovská)

Izabela  
Komjati

Kolekcia Goldie 2013, 
(Foto: P. Uhrín)

Harbin fashion week 2015, Čína

Motív pytóna je Izabeliným obľúbeným vzorom, foto: Zig Frederique
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Brať módu ako biznis – to nie je samo-
zrejmé? 

Obchodný prístup k móde na 
Slovensku chýba. Stále nás vnímajú, 
len ako umelcov alebo nejakých 
krajčírikov, ktorí šijú len pre celebrity. 
Všade vo svete je módny priemysel 
braný ako brutálny obchod a je hneď 
druhý po rope. 

Čo sa zmenilo v tomto odvetví za desať 
rokov tvojho pôsobenia?

Móda bola úplne inde. Veľa ľudí chce-
lo glamour šaty a rozhadzovali peniaze na 
drahé róby. Teraz chcú rozumnejšie ceny 
a skôr si budujú kapsulové šatníky. Veľmi 
tomu pomohla kríza, ľudia začali úplne inak 
rozmýšľať.

Tvojej značke kríza prospela alebo ublížila?  
Veľmi prospela. Veľmi. Dalo mi to sebareflexiu 

a ukázalo cestu, ako ísť ďalej. Že potrebujem viac 
počúvať ľudí a nie seba a že musí byť nastavený 
správny dialóg medzi dizajnérom a klientom. Nie 
je len o tom, že “ja som dizajnér, počúvajte ma, čo 
máte nosiť.” To je iba jedna čiastka, to je tvoj ruko-
pis. Ale musíš ho vedieť pretaviť do toho, čo chcú 
ľudia nosiť. 

Čo pre Teba znamenajú sociálne médiá? Prinášajú Ti 
priamy predaj? 

Prinášajú, áno, ale nevyužívam ho dostatočne. To 
je tým, že nemám na to človeka, a ja na to nemám 
čas.

Oplatí sa ešte vôbec mať showroom alebo kamennú 
predajňu?

Momentálne pracujem na e-shope, lebo 
naozaj zisťujem, že online funguje. Dokonca 

aj veľké róby viem tak predať do zahra-
ničia.

Všimla som si v poslednej dobe, že pra-
videlne pridávaš nové modely na Facebook, 
ktoré nepochádzajú z kolekcie.

Áno, to robím cielene. Je to taký 
môj výskum. Kvôli e-shopu potre-
bujem spätnú väzbu. A tiež si takto 
zjednodušujem prácu. Facebook je 
super, hodím model na figurínu, ne-
riešim zbytočné stylingy, nasvietenie 
a je to vonku v ponuke na predaj.

Ako veľmi je dôležitý image módneho 
návrhára?

Dosť. Veľakrát ma osloví niekto, že 
mám krásne šaty, dobre vyzerám, a on 
chce to, čo mám ja. Je to dôležité.  

A výborné, že môžem nosiť svoje veci. 
Propagujem tak samu seba. To je podľa 
mňa základ.

Keby si si mohla ešte raz vybrať, čomu sa chceš profesne 
venovať, bola by to opäť móda?

No jasné (smiech). A s tým, čo viem teraz, fíha, 
to by som presne už vedela, čo mám robiť. A nestrá-
cala by som čas.

PORTRÉT
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Motív pytóna je Izabeliným obľúbeným vzorom, foto: Zig Frederique

Musician Muse SS2016, foto: RYON Musician Muse kolekcia SS 2016, foto: RYON

Kolekcia Goldie 2013,  
(Foto: P. Uhrín)

Origami korzet – hra s tvarmi

Dizajnérka začínala hrou  
s tvarmi, no postupne prešla  
k jednoduchosti,  
(foto: I. Lipovská)



Ke slovu se dostává minimalismus, který je v kolekci obohacený 
o ženské prvky – krajku, plisování, efektní prostřihy, subtilní vý-
střihy, odhalená ramena či řasení. Pestré potisky šatů i střídání 
zdánlivě nesourodých vzorů díky jednoduchým střihům 

a dokonalé paletě barev vytváří absolutní soulad, který v nás 
evokuje myšlenku, že elegance i rafi novanosti se skutečně 
dá dosáhnout bez námahy.

Jaro a léto se Smashed Lemon se bude nést ve 
znamení zvířecích vzorů, nebudou chybět ani silné 
i tenké proužky, mřížky, tečky či abstrakce, ale 
jednoznačně nejžhavějším trendem jsou květy 
v těch nejrozmanitějších barvách a velikostech, 
ty z horských luk nebo z daleké exotiky. Délky 

šatů hovoří za všechny: mini, midi i maxi. Klasic-
ké pouzdrové business šaty či skládané sukně se 

střídají s volným košilovým střihem, doplněným 
o pásek nebo stužku, která zvýrazní pas. Blejzry 

a saka jsou vypasovaného slimfi t střihu a barevně 
jemně doplňují vzorované šaty, halenky i kalhoty, 
především v 7/8 délce, čímž vykouzlí tu správnou 
prázdninovou módní skládačku.

Pozitivní energie, spontánnost, fantazie, kreativita a hravost se v létě mohou naplno projevit. Každý den 
může být doslova jiný. A to i díky oblečení. Bohatá a pestrá kolekce Smashed Lemon jaro-léto 2018 je toho 
přímým důkazem. Nové střihy, barvy, vůně letního ovoce, polních květů či exotických rostlin se skrývají 
v potiscích, aby vyčarovali hravé a nevšední kreace šatů či halenek.

PREDSTAVUJEME

Ó šaty ... a nejen ty!

o ženské prvky – krajku, plisování, efektní prostřihy, subtilní vý-
střihy, odhalená ramena či řasení. Pestré potisky šatů i střídání 
zdánlivě nesourodých vzorů díky jednoduchým střihům 

a dokonalé paletě barev vytváří absolutní soulad, který v nás 
evokuje myšlenku, že elegance i rafi novanosti se skutečně 
dá dosáhnout bez námahy.

znamení zvířecích vzorů, nebudou chybět ani silné 
i tenké proužky, mřížky, tečky či abstrakce, ale 
jednoznačně nejžhavějším trendem jsou květy 
v těch nejrozmanitějších barvách a velikostech, 

jemně doplňují vzorované šaty, halenky i kalhoty, 
především v 7/8 délce, čímž vykouzlí tu správnou 

evokuje myšlenku, že elegance i rafi novanosti se skutečně 

22  MÓDA REVUE august 2017



PREDSTAVUJEME

Všechno je moderní a pozoruhodné. To je jednoduché a krátké shrnutí kolekce holandské značky GEISHA na příští jaro 
a léto. Střídmost a nadčasovost se prolínají s originálními akcenty, které popouštějí  uzdu fantazii a umožňují vnímat 
oblečení ne jako oděvní prvek, ale jako prezentaci vlastního já. Je tu hra barev, kombinace materiálů a vrstev s jasným 
záměrem přinést něco nového.
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Kolekce jaro/léto 2018 se nese ve volnočasovém duchu, 
snoubí ležérní eleganci s něžnou romantikou, ne-

zapomíná na dotyky exotiky v podobě potisků 
exotických květů a to i ve velkoploš-

ných dimenzích, příchuť tajemství 
vnášejí abstraktní vzory s rozpitým 

efektem, svůj prostor opět nacházejí 
proužky, retro vzory i grafi cké potisky. 

Jednotlivé oděvní kousky se opět předsta-
ví v kvalitním vyhotovení jemných a lehkých 
tkanin, využije se promyšlená kombinace 
různých vzorů a materiálů. Ležérnímu 
stylu dominují proužky, které se objeví 

na tričkách, šatech 
i halenkách, a to 
zejména v charakte-
ristické námořnické 

barevnosti – modré a bílé. Své místo v kolekci má bezpochyby 
hra s objemem, vrstvením a kombinaci materiálů, vyšívané de-
taily s odkazem na lidovou tvorbu, mašle a mašličky, zajímavé 
prostřihy a drobné detaily, které citlivě a zároveň jednoznačně 
dají modelu nový výraz. 

Z barev v kolekci dominuje bílá, modrá, odstíny tmavě 
zelené rozšířené o olivovou, kontrastními barvami jsou korálová, 
červená, citrónová, využité zejména v monochromatických 
modelech. Tyto barvy podporují i střihy, najdeme tu éterické 
košile, halenky i šaty ve zkrácených i delších délkách, mašle 
na rukávech, jemné řasení přes ramena, které zdůrazní svěží 
ženskost. Jednobarevnost často „rozbíjejí“ velmi decentní pruhy 
či originalita líbivých lampasů. Halenky, bundičky, bombery 
i kalhoty různých střihů se stávají solidním a zároveň zajíma-
vým partnerem zbylých kousků. Všechno do sebe jednoduše 
originálně zapadá a vytváří tak prostor pro posun vnímání módy 
o kus dál. 

GEISHA – moderní 
a pozoruhodná...
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Rich & Royal je originální a trendová německá 
módní značka, která se prodává ve více než 22 
zemích světa. Perfektní střihy, jednou klasické 
a elegantní, jindy odvážné a provokující, jsou cha-
rakteristickým rysem této značky. Vysoce kvalitní 
kolekce se obchodníkům nabízí čtyřikrát ročně a je 
vyrobena v Evropě, zejména v Itálii a Portugalsku. 
Značka Rich & Royal se pravidelně účastní módního 
veletrhu PREMIUM v Berlíně. Nevynechává ani 
veletrh Modefabriek v Nizozemsku, CPM v Rusku 
a Antwerpener Modemesse v Belgii. V srpnu tohoto 

roku bude opět na veletrhu STYL v Brně. Tváří znač-
ky pro Českou republiku a Slovensko je modelka, 
moderátorka a sportovkyně Hanka Reinders Maš-
líková. Značka představuje moderní styl, klasickou 
eleganci, půvab i lehký dotyk rocku. 

Na veletrhu STYL v Brně byla v roce 2015 popr-
vé představena španělská značka módního obleče-
ní. Tou je rodinná fi rma LOLITAS&L, která slavila 20-ti 
leté výročí svého vzniku. Patří k předním textilním 
fi rmám na španělském trhu a prodává se ve více 
než patnácti zemích, kromě jiného v Itálii, Francii, 
Belgii, Portugalsku a Japonsku. Značka Lolitas je 
zaměřena na širokou cílovou skupinu, která není de-
fi novaná věkem, ale životním postojem. Každá žena 
má v sobě kousek “Lolity”, mladého ducha, který se 
nikdy neztrácí, ani s odstupem času. Právě toto je 
důvodem, proč se značka Lolitas snaží o identifi kaci 
se svěžím duchem a energií svých potencionálních 
klientů. Každá žena bez rozdílu věku, která miluje 
život a vše, co dělá, si v kolekci Lolitas&L najde 
svůj oblíbený oděv, ať preferuje klasickou či spor-
tovní eleganci nebo romantické prvky.

MAXIN FASHION je řecká dámská módní značka 
založená v roce 1993 dvěma lidmi s nadšením 
pro život a módu. Aby bylo možné co nejlépe řídit 
jakostní vlastnosti, je téměř 99% výrobků MAXIN 
vyráběno přímo na ústředí MAXIN v Aténách. Za 
posledních 10 let investuje společnost MAXIN do 

expanze na mezinárodním trhu. Dnes je přítomna 
i na Kypru, v Austrálii, v Jižní Africe, v Rusku, 
v Německu, v Polsku, v Rakousku, v Belgii, 
v Irsku, v Nizozemsku a v Itálii. Na řeckém trhu má 
prodejní síť MAXIN 5 maloobchodních prodejen 
a více než 250 velkých klientů. Cílem MAXIN módy 
je vyzdvihnout okouzlující povahy žen, jejich dyna-
miku a jedinečný styl moderní doby. MAXIN vytváří 
oblečení vysoké kvality jedinečného stylu. Zaměřuje 
se na moderní sebevědomé ženy, které se chtějí cítit 
pohodlně a být oslňující po celý den.

PREDSTAVUJEME
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Třikrát ano pro správný výběr
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Značka H.I.S bola založená v roku 1923 v New Yorku Henry. I. Siegelom ako jedna z prvých troch jean-
sových značiek na svete. Vždy sa špecializovala na modrú farbu a klasické jeans formy. V priebehu svojej 
existencie fi rma vždy dávala dôraz na kvalitu materiálu, strihovú dokonalosť a vycibrené, dobre prepracova-
né detaily výrobkov s charakteristickou tvárou.
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Tieto predpoklady hodlá H.I.S zachovať aj v budúc-
nosti, a popri svojej základnej H.I.S kolekcii uvádza 
novú prémiovú líniu džínsov s názvom Henry I. Siegel, 
ktorej stratégiou je tiež dodržiavať zásady ekologickej 
výroby tak, aby jej produkty boli v súlade s priateľský-

mi metódami na udržateľnú budúcnosť planéty. Z tohto 
dôvodu spolupracuje H.I.S len s podobne zmýšľajúcimi 
dodávateľmi textílií, ako sú napríklad Candiani Denim 
či s manufaktúrami African Cotton a s  organizáciou 
Amsterdam Denim City. Tie sú spoľahlivou zárukou 
dodávok eco textílií do jeho výrobní. 

Henry I. Siegel  prináša inovované typy s šport-meet-
-jeans zameraním. Tieto kolekcie sú 
v temnomodrej jeansovej farbe, 
interpretované s ohľadom na 
dedičstvo, ale s výhľadom do 
budúcnosti. Sú inšpirované 
mestom Hamburg, dizajnované 
v Hamburgu a prezentované 
v zmodernizovanej hamburskej 
historickej budove v meste, kde 
sa teraz nachádza aj koncertná 
hala Labskej fi lharmónie. To je 
určite originálne zázemie tra-
dičnej značky.

Henry I. Siegel ponúka 
kompletný pánsky a dámsky 
„totallook“, pozostávajúci 
z približne 50 kúskov v šies-
tich kapsulových kolekciách, 
s mesačnou obmenou. 
Jednotlivé modely sa budú 
predávať v rozhraní cien 
od 79€-159€ až po 229€ 
za najprepracovanejšie 
kúsky. Popri klasike 
a tradíciách nezabúda 
fi rma ani na technický 

a technologický vývoj, najmä 
v oblasti konečných úprav, 
kde využíva aj vodoodpudivé 

či termoregulačné typy tkanín 
pre exponované výrobky.

Nové predstavenie značky H.I.S 
sa konalo v tomto roku na vý-

znamných veľtrhoch Pitti Immagine 
Uomo v júni a v júli na Panorama. 

Návraty niekedy bývajú zradné, 
ale návrat s novodobou koncepciou 
a s výhľadom do budúcnosti určite 
prinesie fi rme spokojných klientov 
a aj žiadaný ekonomický prospech.

Návrat značky - Henry I. Siegel
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Již 20 let na trhu!

a technologický vývoj, najmä 
v oblasti konečných úprav, 

pre exponované výrobky.

ale návrat s novodobou koncepciou 
a s výhľadom do budúcnosti určite 
prinesie fi rme spokojných klientov 
a aj žiadaný ekonomický prospech.



MÓDNE FÓRUM

 MÓDA REVUE august 201726

Organická spodná bielizeň 
s rukopisom slovenských dizajnérok
SICH, FoTo: CRÉEME

Už druhý rok po sebe sme si všimli na madridskom módnom veľtrhu 
MOMAD Metropolis produkty z korku. Dominovali aj tento rok v sekcii udržateľnej 
módy, najmä kabelkám a taškám. Položili sme priamo na mieste dizajnérke Marii 

Beltránovej zo značky The PEZ tri otázky 
o korku:

Čo sa stane s korkovými plátmi, keď zmoknú?
Jednou zo základných vlastností korku je, 

že je vodeodolný. Ako zátka od vína. Je to 
preto, že jeho molekulárna štruktúra obsahuje 
veľa vzduchu. Vďaka tomu je aj taký ľahký.

Ohrozuje ťažba dub korkový? 
Určite nie. Technológia je už natoľko vy-

spelá, že všetko sa deje veľmi citlivo a kôra opäť 
vyrastie. Môže sa však oberať len každých deväť 
rokov.

Môžeme považovať produkciu korku za udržateľnú?
Áno, z niekoľkých dôvodov. Napríklad 

strom, ktorý nemá kôru, tak skonzumuje 
5-krát viac CO2 než akýkoľvek iný strom. 
Ide o materiál úplne rozložiteľný a korkové 
stromy žijú viac než 300 rokov. Navyše, 
v našom regióne Andalucia ide o tradičné 
odvetvie a tradičný spôsob života v kontakte 
s prírodou. Spotreba korku celoročne poklesla a takto mô-
žeme udržať zamestnanosť v našom regióne.

Nekvalitné textilné farbivá môžu obsahovať nadli-
mitný obsah ťažkých kovov, napríklad kadmium, nikel, 
ortuť, meď, chróm, antimón. S farbivami súvisia aj 
azofarbivá, ktoré sa za istých podmienok pri používa-
ní menia na karcinogénne látky arylamíny. A keďže je 

spodná bielizeň najbližšie v kontakte s ľudským telom, 
je rozhodne správnym rozhodnutím pri jej výrobe pou-
žívať nefarbený textilný materiál. Práve týmto smerom 
sa vybrali dve mladé Slovenky Katarína Kobušová (26) 
a Soňa Vidiečanová (24), ktoré zakladajú značku spod-
nej bielizne Créeme. Názov nie je náhodný – spodná 
bielizeň z organického materiálu je totiž krémovo-béžová. 
Rozhodnutie založiť značku prišlo počas ich spoločného 
štúdia módneho dizajnu  na  VŠVU v Bratislave. Prečo? 
Jednoducho na trhu organická spodná bielizeň chýbala.

Textilný materiál sa vyrába  v Českej republike v obci 
Liptál. „Chceme však podporiť hlavne lokálnu výrobu, 
vyrábať oblečenie na Slovensku a zároveň spolupraco-

vať aj s fi rmou Zlatokov.  Tá sa zaoberá výrobou šper-
kov či obrúčok a na zákazku nám  vyrába mosadzné 
komponenty (meď a zinok), ktoré sú upravené tak, 
aby mohli byť v každodennom kontakte s pokožkou 
a nekorodovali pri praní,“ upresňuje výrobný kolobeh 
Katka Kobušová. Samotná výroba bielizne je v Šamorí-
ne vo fi rme, ktorá slušne platí krajčírkam a zabezpeču-
je im dobré pracovné podmienky. „Každý kúsok našej 
spodnej bielizne je z recyklovateľných komponentov 
a z rozložiteľného certifi kovaného materiálu. V Európe 

je to viac rozsiahle a existujú tam aj značky, ktoré vy-
rábajú organickú bielizeň, avšak sú oveľa drahšie. Na 
Slovensku, čo sa týka organickej bielizne, sme prvé 
a pre slovenské zákazníčky cenovo omnoho prístupnej-
šie,“ upresňuje Katka. 

Ponuka sortimentu je zatiaľ užšia, v ponuke sú 
podprsenky z jednolícneho a rebrového úpletu vo veľ-
kostiach 34 až 40, oba majú v košíkoch úplet s vyššou 
gramážou v kombinácii s nohavičkami, rovnako vo veľ-
kostiach 34 až 40. Druhým typom sú podprsenky a no-
havičky v tvare plaviek, použitý je opäť jednolícny a reb-
rový úplet, avšak v košíkoch sa nenachádza žiadny iný 
textil. Oba návrhy sa zapínajú na mosadzné zapínanie 
a v dolnom okraji sa nachádza pružná gumička, ktorá 
drží podprsenku pekne pri tele. Značka Créeme myslí 
aj na pánov. V ponuke má béžové tričká pod košeľu vo 
veľkostiach S až L.

Kvalitu spodnej bielizne by sme rozhodne nemali podceňovať. Nestačí, že dokonale sadne, je pohodlná, atraktívna či provokujúca. Spodná bielizeň prichádza do pria-
meho kontaktu s intímnymi časťami tela, a preto je potrebné pri jej výbere klásť zvýšené nároky na jej spracovanie  a zdravotnú nezávadnosť materiálov, z ktorých je 
zhotovená. Zanedbanie týchto faktorov môže mať za následok alergické reakcie, ale môže byť aj karcinogénnym faktorom ohrozujúcim zdravie.

Tri fakty, ktoré by ste mali vedieť o korku
Ela DEkánková, FoTo: THE PEZ

Katarína Kobušová a Soňa Vidiečanová

Rebrový materiál – plavkový strih

Jednolícny materiál – podprsenkový strih

vyrastie. Môže sa však oberať len každých deväť 

Áno, z niekoľkých dôvodov. Napríklad 
strom, ktorý nemá kôru, tak skonzumuje 
5-krát viac CO2 než akýkoľvek iný strom. 
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Madridský MOMAD Metropolis prináša 
začiatkom septembra rozšírenie pánskej 
módy a veľký výber urban fashion
ELa DEkÁNkovÁ

 MÓDA REVUE august 2017

Túto jeseň sa môžu nakupujúci z celého sveta 
tešiť na efektívnejšie usporiadanie výstavných pries-
torov, ktoré sa budú koncentrovať v dvoch halách. 
Tretia hala  bude určená pre módne prehliadky, oddych 
a občerstvenie. „Vďaka novému rozloženiu sa návštev-
níci ľahšie zorientujú i v módnej ponuke a zároveň im 
prinášame nové zážitky na mieste, ktoré pracovne 
nazývame letná terasa,“ vysvetľuje riaditeľ podujatia. 
Na otázku, v ktorej oblasti módy vníma zvýšený dopyt, 
odpovedal Jaime de la Figuera jednoznačne: udržateľ-
ná a mestská móda, kde očakáva nárast aj v ďalších 
rokoch. 

MOMAD Metropolis si tiež zakladá na špeciálnom 
programe pre zahraničných nakupujúcich, ktorý vy-
lepšujú z roka na rok. „Tentokrát sa zameriame na 
najväčších obchodníkov z Latinskej Ameriky. Vďaka 
podpore, ktorú poskytujeme zahraničným nakupujú-
cim a vylepšovaniu módnej ponuky, dokážeme zaujať 
čoraz viac a viac návštevníkov.“ 

Cieľom organizátorov je neustále zlepšovať prepo-
jenie medzi predajcami a obchodníkmi vďaka novým 
atraktívnym aktivitám a digitálnym pokrokom.

Aj my v redakcii sme priamym svedkom každoroč-
ného vývoja veľtrhu a tešíme sa na ďalšie ročníky.

“V septembrovej edícii sme sa rozhodli položiť základ pre rozvoj pánskej módy a životného štýlu. 
Spolu 14 značiek predstaví svoju ponuku z rôznych oblastí, najmä však v urban fashion,” predstavuje blížiaci 
sa módny veľtrh jeho riaditeľ Jaime de la Figuera.

FAVORITÉ SEZÓNY  
Jč, foto: archív autora

Každý z nás je od přírody originál, každý z nás (snad jenom s výjimkou jednovaječných dvojčat) vypadá jinak, myslí jinak a pokud nepodléhá ikonickému 
diktátu módních dogmat, vybírá si osobité oblečení či styling. To by se mělo ctít. Jeden si potrpí na výstřelky, jiný rád splyne s davem, jeden ctí sounáleži-
tost se zájmovou skupinou, jinému je to šumafuk. A právě to je na životě (i módním) krásné – ta rozmanitost. Proto módu nediktujeme, ale nabízíme…

KLOBOUČKY
Ty tam jsou časy, kdy bez pokrývky hlavy 
žádná dáma nevystrčila ven hlavu, ale ani 
gentleman. Dnes jsou okloboukované hlavy 
hlavně aristokratického či dostihového 
původu. Ono to je logické – stále více času 
trávíme ve spěchu a v dopravních prostřed-
cích, v běhu či jiném sportování. Zkrátka 
klobouk překáží, případně je obtížné se 
o něj starat. Ale přeci: malé kloboučky 
a různorodé minimalizované pokrývky hlavy 
sluší kde komu a dodávají oufi tu tečku jako 
třešnička na dortu. Ty letní pak chrání hlavu 
před slunečním svitem, jehož palčivost 
nabírá na stále větší síle.

Toodoria

NOVODOBÉ ONUCE
Onuce si už nikdo z nás asi nedovede vybavit, byla to třeba krutá doba 
i posledních evropských válek. Místo ponožek si vojáci umně omotávali nohy 
podlouhlým kusem textilie. Ta doba se sice, zaplať pánbůh, nevrací, ale hledají 
se návraty ke kořenům, zkoumají se historické i současné oděvy nejrůznějších 
etnik, aby oživily současnou módní scénu. Nové formy má i zabalovací obuv, 
která vychází z japonských 
historických typů, má však 
sofi stikovanou podešev fi rmy 
Wibram a vrchní zavinovací 
část z nejrůznějších materiá-
lů: z kůže, semiše, textilu, 
kožešiny… Tyto vysoké i nižší 
boty mají velkou výhodu – 
minimalizované číslování 
prakticky sedí všem a nikde 
netlačí!! 

Jaime de la Figuera

Wibram



MÓDNE FÓRUM

MÓDA REVUE august 201728

Móda pre vegánov
Ela DEkánková, foto: vEganizED

Odev ako súčasť umenia
Sprac. Sich, foto: footShop

Udržateľná móda začína pri výbere ekologických 
látok. Čo presne sa za nimi skrýva?

HODVÁB BEZ NÁSILIA
V zime ohrieva a v lete príjemne ochladzuje. Má 

neopakovateľný elegantný lesk, ktorý je vhodný na 
bežný deň i na večerné spoločenské šaty. Je ťažko 
sa hodvábu úplne vzdať, no ak máte ekologické cí-
tenie a dopady na prírodu vám nie sú ľahostajné, 
riešenie prináša organický variant tzv. “hodváb 

bez násilia”. Indický inžinier Kusuma Rajaiah sa 
roky zaoberal otázkou, ako získať vlákna hodvábu 
a zároveň nechať motýľov priadky morušovej na-
žive. Udržateľná metóda umožňuje odobrať ich až  
z prázdnych krytov vyliahnutých lariev. Tento krásny 
a ekologický materiál predáva napríklad nemecká 
značka Seidentraum.eu.

BAVLNA VO FARBÁCH ZEME
Tradičný materiál spotrebuje na svoje zafarbenie 

omnoho viac pigmentov a vyžaduje viac chemických 
procesov než napríklad Tencel. Aj preto vyrábajú 
niektoré spoločnosti bavlnu len vo farbách, ktoré sa 
nachádzajú v prírode. Toto pravidlo dodržuje naprí-
klad španielsky výrobca Oraganic cotton colours.

ORGANICKÉ LÁTKY V EURÓPE
Pojem organická látka znie pomerne jednoducho, 

ale zahŕňa komplexný a dlhotrvajúci proces. Na zís-

kanie certifikátu GOTS (Global Organic Textile Stan-
dard) potrebujete zaistiť, aby celá sieť dodávateľov 
a procesov fungovala v súlade s princípmi humaniz- 
mu a ekológie. Certifikácia sa začína už u farmárov, 
ktorí pracujú v humánnych podmienkach. Semená 
textilnej rastliny nemôžu byť geneticky modifikova-
né, na zavlažovanie sa používa len dažďová voda, 
polia sú obrábané zvieracou a ľudskou prácou, in-
sekticídy sú tabu a pri ďalšom spracovaní oblečenia 
nie sú povolené chemické procesy. 

Ak ste úprimným vegánom od kosti, móda je hneď 
druhou v poradí, kde príde na lámanie chleba. Z vášho 
šatníka by mali postupne vymiznúť všetky materiály, 
ktoré majú živočíšny pôvod. Okrem kože, dajte zbohom 
aj merino vlne, úpletom z alpaky, kašmíru a dokonca aj 
hodvábu. Za ten vďačíme larvám priadky morušovej, 
ktoré sa na tento účel chovajú v zajatí, vo voľnej prírode 
ich však už nenájdeme. Treba si dať pozor aj na drobné 
detaily na oblečení a ich pôvod. „Napríklad jeansové 

značky prišité na páse sú často z kože,“ hovorí maji-
teľka španielskeho concept store Veganized a dodáva, 
že sú najčastejšie z korku alebo recyklovaného papiera. 
Predajkyňa upozorňuje tiež na materiály: „Používame 
alternatívne materiály ako tencel, organická bavlna, mo-
dal, pracujeme s prírodnou gumou.“

V Nemecku je udržateľná móda momentálne veľmi 
rozšírená. „Je to určite trend. A myslíme si, že rastúci 
trend. Je to dokonca must-have v opozícii k rýchlej 

móde,“ hovorí majiteľka Veganized. Na trhu je tento con-
cept store už viac než dva roky a podľa slov majiteľky 
rastú každoročne o viac než 100 % v obratoch. Prvý 
rok môžu byť takéto nárasty v reálnych číslach zane-
dbateľné, no druhý rok môže už ísť o zaujímavé objemy 
predaja. Každopádne, za svoj úspech vďačí obchodníčka 
z Malagy určite aj ich pobočke v Nemecku.

Inovatívny sneaker store Footshop začal fungovať ako praktická časť ba-
kalárskej práce Petra Hajdučka. Za šesť rokov od spustenia projektu má Foot-
shop dve kamenné predajne v Prahe a v Bratislave a klientelu po celom svete. 
Footshop má ako jediný prístup k exkluzívnym kolekciám značky Adidas ako 
sú Yeezy Boost alebo Y-3. „Sme radi, že vo Footshope budujeme komuni-
tu, podporujeme talenty. Sami chceme, aby ich energia bola príkladom pre 
iných kreatívcov a dávala im silu ísť ďalej. Preto sme sa rozhodli tentokrát 

Každý rok zahynie v mene módy niekoľko miliónov zvierat. Či už oblečenie pochádza z čínskych fariem, 
indických bitúnkov alebo austrálskych planín, stojí za každým kožušinovým lemom kabáta, koženým opaskom 
či vlneným svetrom neskutočné množstvo utrpenia.

Spojenie umenia s oblečením a podpora skateovej komunity? Footshop  
vo svojej novej kolaborácii dokáže prepojiť všetky 3 elementy. A robí to  
vo svojom vlastnom štýle! Nová kolekcia NO LOVE ALL HATE vychádza  
z obrazov Martina Lukáča, slovenského maliara pôsobiaceho v Prahe, 
ktorý na vyjadrenie svojich pocitov používa abstrakciu. Z plátna sa jeho 
inšpirácia dostala na oblečenie lokálneho skate brandu UKNOW.

Ekologické látky nájdete po celom svete
Ela DEkánková

Redaktorka Móda revue s majiteľkou concept store 
Veganized na veľtrhu MOMAD Metropolis
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Prvých päť priečok okupujú technologickí giganti 
Google, Apple, Microsoft, Amazon a Facebook . Amazon 
dosiahol najväčší nárast dolárovej hodnoty zo všetkých 
značiek v rebríčku Top 100, porástol o 40,3 miliárd do-
lárov (+ 41%) na 139,3 miliárd dolárov a obsadil tak  
4. priečku. Obchodný obor sa aj naďalej zameriava na 
svoj technologický ekosystém vyvíjaný pre variabilné 
potreby zákazníkov, ako sú nakupovanie online, bles-
kové doručovanie, zábava a tiež predstavenie nových 
služieb na báze umelej inteligencie, ako doručovanie po-
travín a osobná asistentka Alexa. David Roth, výkonný 
riaditeľ pre oblasť strednej a východnej Európy, Afriky  
a Ázie, The Store WPP, hovorí: „Tohtoročný rebríček 
BrandZ Top 100 globálnych značiek opäť dokazuje, že 
silné značky predstavujú skvelú hodnotu pre svojich 
vlastníkov, akcionárov a tiež návratnosť, nehľadiac na 
rušivé vplyvy. Niektorými prezývaná ‚Obávaná päťka‘ 
technologických gigantov, ktorí ovládajú čelo rebríč-
ka, je pre svojich konkurentov skôr ‚Strašnou päťkou‘, 
vzhľadom k obrovskej moci ich značiek a zdanlivo 
neotrasiteľnej pozícií na trhu.“ Ďalšou zaujímavosťou  

v tohtoročnom rebríčku je čínska značka Tencent (8.), 
ktorá vstúpila vďaka rastúcej návštevnosti svojej so-
ciálnej platformy WeChat do rebríčka Top 10 vôbec  
prvýkrát, hodnota jej značky sa zvýšila o 27% na 108,3 
miliardy dolárov. Adidas, ktorý predstavil 3D tlač ako 
technológiu na výrobu svojej obuvi, bol najrýchlejšie 
rastúcou značkou v percentuálnom náraste (+ 58%, 8,3 
miliardy dolárov). Svoje miesta v top 100 značkách majú 
aj ďalšie módne značky ako  NIKE (26. miesto), YSL 
(29. miesto), Zara (34.) Hermes (41.) a Gucci (80.).

Ako najväčšia a najreprezentatívnejšia platforma na 
budovanie značiek vo svete odráža BrandZ značky, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu súčasných 
spotrebiteľov. Je to jediný projekt hodnotiaci značky na 
základe kombinácie viac ako 3 miliónov rozhovorov so 
spotrebiteľmi na celom svete, s analýzami finančného  
a obchodného výkonu každej zo spoločností (s využi-
tím dát z Bloomberg a Kantar Worldpanel). Poradie roku 
2017 ukazuje, že jazýček váh sa nakláňa skôr na stranu 
značiek, ktoré sa zameriavajú na spotrebiteľov, techno-
logické značky vyvíjajúce ekosystémy, ktoré uspokojujú 

rôznorodé potreby a istým spôsobom zjednodušujú kom-
plikovaný svet. Viac ako polovica absolútnej hodnoty 
všetkých značiek zastúpených v Top 100 je zastúpená 
značkami, ktoré nejako súvisia s technológiami (podľa 
definície zahŕňa aj telekomunikácie a online obchody). 

Obchod bol najrýchlejšie rastúcou kategóriou, zvýšil 
svoju hodnotu za posledných 12 mesiacov o + 14%, 
hlavnými ťahúňmi rastu sú online obchodné značky 
Amazon a Alibaba, ktoré ako väčšina pôvodne interneto-
vých značiek rozširujú svoje obchodné kanály o kamen-
né obchody. Celková hodnota značiek online obchodní-
kov vzrástla od roku 2006 o + 388%, zatiaľ čo hodnota 
tradičných obchodných značiek klesla o -23%, pretože si 
dali načas s prispôsobením svojej ponuky a rozšírením  
o online. Z regionálneho hľadiska ovládli rebríček ame-
rické značky – sú zastúpené 54 značkami v rebríčku  
BrandZ Top 100, ich hodnota tvorí 71% celkovej hodnoty.  
V poslednom roku rástli tieto značky o + 12%, v porov-
naní s celkovým poklesom o -1% u značiek pochádzajú-
cich zo zvyšku sveta okrem Číny, kde značky nevlastne-
né štátom vzrástli na hodnote o + 11%.

BrandZ ™ Top – 100 najhodnotnejších 
značiek sveta  
zDroj: tnS Slovakia

Rebríček BrandZ ™Top 100 globálne najhodnotnejších značiek je vo svojom dvanástom ročníku. Unikátnosť tohto projektu spočíva v tom, že do celkového 
hodnotenia vstupuje hodnotenie značky založené na rozhovoroch s viac ako 3 miliónmi spotrebiteľov po celom svete o  značkách, ktoré prichádzajú do priame-
ho kontaktu so spotrebiteľmi, s business-to-business značkami a ďalej sú hodnotené analýzy finančného a ekonomického výkonu spoločností. Takto je identifiko-
vaná hodnota, ktorú značka prináša obchodu a svojim vlastníkom. Spotrebiteľské vnímanie značky je kľúčovým vstupom na určenie jej hodnoty, lebo značky sú 
kombináciou obchodného výkonu, doručenia daného produktu, jasného pozicioningu a vodcovského potenciálu.

osloviť uznávaného slovenského maliara Martina Lukáča, ktorý okrem iného spolu-
pracuje tiež s dizajnérskym brandom LAFORMELA. Vďaka skateboardovej značke  
UKNOW sme tak z oblečenia mohli urobiť umelecké diela. Pre niekoho sa to môže 
javiť ako netradičná kombinácia. My však veríme, že spájanie a vzájomná spoluprá-
ca sú cestou, ako ísť vpred,“ predstavuje kolekciu manažér značky Footshop, Daniel 
Chomistek.

Slovenský maliar Martin Lukáč  pôsobí  v Prahe, je nositeľom českého ocenenia 
„Cena kritiky za mladou malbu“. Svoje obrazy prezentuje aj v Londýne, Prahe, Am-
sterdame, Viedni, Varšave alebo Budapešti. Kolaborácia NO LOVE ALL HATE nesie 
názov kolekcie jeho rovnomenných obrazov. Každý kus z kolekcie obsahujúcej tričko, 
nohavice, šuštiakovú bundu, mikiny, ponožky a šiltovky sa môže vnímať ako súčasť 
umenia alebo skateovej kultúry. 
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Unikátna výstava obuvi –  
Manolo Blahnik-The Art of Shoes
Zdroj: MuseuM KaMpa, foto: david HugHes

Slovensko
 20. 9. 2017  Celoslovenské kontrakty PSKA (Košice)  
 21. 9. 2017  Celoslovenské kontrakty PSKA (Nitra) – odevy, textil, 
  galantéria, doplnky
  www.pska.sk
 22-23. 9. 2017 Trenčín mesto módy (Trenčín) – odevy, textil, obuv, doplnky
    www.tmm.sk
 18-20. 10. 2017 Fashion LIVE! (Bratislava) – autorské módne prehliadky
    www.fashionlive.sk
 8. 11. 2017  Celoslovenské kontrakty PSKA (Košice)  
 9. 11. 2017  Celoslovenské kontrakty PSKA (Nitra) – odevy, textil,
    galantéria, doplnky
    www.pska.sk

Česká republika
 19.-21. 8. 2017 Styl a Kabo (BVV Brno) – odevy, textil, metráž, obuv, galantéria 
    www.bvv.cz

Zahraničie
 27-29. 8. 2017 The Gallery Shoes (Düsseldorf) – dámska a pánska obuv, doplnky 
  www.gallery-shoes.com
 30. 8.- 2. 9. 2017 CPM (Moskva) – pánska, dámska, detská móda 
  www.cpm-moscow.com

 1.-3. 9. 2017 MOMAD Metropolis (Madrid) – dámske, pánske a detské odevy, 
  metráž, doplnky 
  www.ifema.es/momadmetropolis_06/
 3.- 4. 9. 2017  London Edge (Londýn) – výstredná móda
    www.londonedge.com
 15.-19. 9. 2017  London Fashion Week (Londýn) – veľtrh módy, prehliadky
    www.londonfashionweek.co.uk
 17.-20. 9. 2017 Mipel (Miláno) – tašky a doplnky, galantéria
    www.mipel.com
 17.-20. 9. 2017 Micam shoeevent (Miláno) – obuv
    www.micamonline.com
 18.-21. 9. 2017 TexWorld (Paríž)
  www.texworld.messefrankfurt.com
 19.-21. 9. 2017 Premiére Vision (Paríž) – materiály
     www.premierevision-pluriel.com
 20.-25. 9. 2017 Milano Moda Donna (Miláno) – prehliadky návrhárov
    www.cameramoda.it
 22.-24. 9. 2017 MOMAD Shoes (Madrid) - obuv, koža, kabelky, doplnky 
    www.ifema.es/momadshoes_06
 23-25. 9. 2017 SUPER (Miláno) – dámske odevy, doplnky
    www.pittimmagine.com
 4.-6. 10. 2017  Lineapelle (Bologna) – koža, obuv, doplnky
  www.lineapelle-fair.it

VÝSTAVY A VEĽTRHY

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

Museum Kampa pripravuje v dňoch 11. 8.–12. 11. 2017 výstavu The Art of Shoes - kúzelníka medzi obuvníkmi, Manola Blahnika. Po Paláci Morando v Miláne  
a Štátnom múzeu Ermitáž v Petrohrade je Praha ďalšou európskou metropolou, kam výstava zavíta. Z pražskej Kampy poputuje do Národného umeleckopriemyselného 
múzea v Madride, v roku 2018 potom do Baťovho múzea obuvi v Toronte. Manolo Blahnik príde osobne výstavu zahájiť.

The Art of Shoes je intímnou retrospektívou 45 
rokov práce jednej z najvplyvnejších postáv módnej 
umeleckej scény. Blahnikove invencie a dômyselné 
remeslo sa spojili, aby prekonali hranice medzi módou 
a umením. Z viac ako 30 tisíc unikátnych návrhov 
v preslávenom súkromnom archíve vybral Manolo 
Blahnik spoločne s kurátorkou Cristinou Carrillo de  
Albornozovou 212 topánok a 80 pôvodných kresieb 
ako osobnú reflexiu svojej práce, zachytávajúcu pod-
statu osobitého designu prostredníctvom jeho vášne 
a inšpiráciami, ktorými sú architektúra, umenie, bota-
nika, literatúra, filmografia, 18. storočie, Taliansko, Rus-
ko, Španielsko a mnohé ďalšie kultúrne a spoločenské 
podnety a vplyvy, ktoré ho fascinovali. „Možnosť mať 
výstavu práve v Prahe je pre mňa veľmi osobné,“ ho-
vorí Manolo Blahnik. „Môj otecko bol Čech, preto sa 
veľmi teším na túto inštaláciu a prácu s ľuďmi, ktorí 
majú rovnaké korene ako ja.“

Expozícia bude rozdelená do šiestich tematických 
častí. Prvá časť nazvaná Gala prezentuje Blahnikove 
najpôsobivejšie topánky, druhá predstaví prostredníc-
tvom topánok inšpirovaných Španielskom, Talianskom, 
Afrikou, Ruskom, Anglickom a Japonskom hlavné ge-
ografické a environmentálne vplyvy. Tretia časť ukáže 
jeho fascináciu umením a architektúrou, štvrtú tvorí 
príroda reprezentujúca jeho intenzívnu lásku k svetu 

flóry. Piata časť Materiály odhaľuje prepracované de-
taily, bohatstvo používaných surovín a farieb v súlade 
s vynikajúcim remeselným vyhotovením. Posledná 
a najrozsiahlejšie časť expozície Jadro vystavuje to-

pánky určené ľuďom, ktorí Blahnika ovplyvnili najviac, 
od legendárnej módnej editorky talianskeho magazí-
nu Vogue Anny Piaggi po herečku Brigitte Bardotovú  
a Alexandra Veľkého.

Manolo Blahnik
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Unikátna expertná predpoveď trhu 
na Slovak Retail Summite 2017 
Zdroj: gfK

Slovak Retail Summit 2017 bol opäť príležitosťou na diskusiu trendov naprieč slovenským obchodom. GfK Slovakia predstavilo stručné zhrnutie rozsiahlej 
analýzy predpokladaných vývojových trendov trhu RETAIL VISION 2020. Na vytvorení vízie sa okrem iného podieľalo 32 manažérov z obchodných a výrob-
ných fi riem a ďalších expertov a komplexný obraz trhu doplnili šetrenia medzi nakupujúcimi i ďalšie dátové zdroje.

„Zákazník bude najväčšou silou, ktorá ovplyvní podobu slovenského či české-
ho obchodu a jeho vplyv dramaticky porastie,“ povedal Tomáš Drtina, Managing 
Director GfK Slovenská a Česká republika. „Nákupné zvyklosti sa budú rýchlo 
meniť v súvislosti s vývojom životného štýlu a sociodemografi ckého zloženia. 
Zameranie na zákazníka sa stane (a už v podstate i stalo) hlavnou príležitosťou 
pre rozvoj obchodu. Naopak, najväčšou bariérou – a súčasne aj príležitosťou – je 
rozvoj pracovnej sily. Na jednej strane dramaticky vzrastie jej cena a klesne do-
stupnosť, na druhej strane porastú nároky na silnejšiu rolu personálu v obchode,“ 
dodal T. Drtina. 

 RASTÚCA NÁROČNOSŤ ZÁKAZNÍKOV
 Nákupné zvyklosti zákazníkov sa budú meniť v súvislosti s vývojom životného 

štýlu, sociodemografi ckého zloženia a samozrejme aj s vývojom kúpnej sily. Zá-
kazníci budú stále náročnejší na pohodlie nákupu, na kvalitu, na služby a zákaz-
nícky servis, na rýchlosť nákupu či dodanie tovaru, a tiež na informácie o tovare 
a budú schopní tieto informácie lepšie využívať. Budú chcieť nakupovať výhodne, 
ale nerobiť pritom kompromisy v kvalite, takže bude čoraz zložitejšie ich uspo-
kojiť. Jednou z kľúčových oblastí bude dôraz na nákupný zážitok a na komfort. 
Dramaticky porastie význam času venovaného nákupu a jednoduchosti a bezprob-

lémovosti celého procesu, čo sa prejaví vo využití technológií na predajnej ploche 
(a nielen tam) aj v menšej ochote zákazníkov cestovať za kúpou. Výrazne to 
ovplyvní miesto predaja, preferované obchodné formáty aj ďalší vývoj nákupného 
prostredia a technológií.  

OBCHOD AKO SLUŽBA
Zákazníkom už nepôjde primárne len o nákup produktov, ale aj o vyriešenie ich 

situácie. Prepojenie obchodu a služieb bude vôbec jedným z kľúčových trendov 
a prejaví sa v pestrosti služieb poskytovaných obchodníkmi na ploche i mimo nej, 
ale aj v rozvoji technológií. Posilnia aj „sociálne funkcie“ obchodu - obchod sa 
čoraz viac stane miestom na stretávanie ľudí, od vidieckych predajní cez čerpa-
cie stanice až po obchodné centrá. Silnou témou bude aj personalizácia ponuky, 
prispôsobenie sa konkrétnemu zákazníkovi – od komunikácie cez promočné me-
chaniky až po sortiment. Identifi kovať skutočne relevantné ponuky však nie je 
jednoduché a úplne zásadným predpokladom pre takúto komunikáciu je a bude 
znalosť zákazníka cez dáta a dobrá voľba následných krokov. 

VÝVOJ TRHU A FORMÁTOV
Bude pokračovať konsolidácia obchodného trhu, a to nielen v e-commerce 

segmente, ale aj v klasickom kamennom obchode. Súčasná defi nícia formátov 
prestáva platiť; najmä supermarkety a diskonty sa budú ďalej zbližovať. Dôjde k 
ďalšiemu zmenšovaniu plôch hypermarketov a trh bude lepšie pokrytý pohodlnými 
konceptmi. Rast obchodných formátov bude primárne ťahaný viac produktivitou 
ako expanziou. Dobré perspektívy budú mať pred sebou kvalitní špecialisti, online 
retail porastie naprieč segmentmi, na vlne ekonomického rastu sa ponesú najmä 
nepotravinové kategórie. Jednou z výziev, ktorú vývoj prinesie, bude práca so 
sortimentom – budovanie kategórie bude dôležitejšie aj náročnejšie. 

 OMNICHANNEL – ONLINE-OFFLINE INTEGRÁCIA
Integrácia online-offl ine bude stále sofi stikovanejšia a pre obchodníkov sa sta-

ne nevyhnutnosťou. Motorom rastu e-commerce naprieč sektormi bude zvyšova-
nie nákupného komfortu a úspora času, rozvoj online mimo veľkých miest a najmä 
rozšírenie „prítomnosti“ obchodníka vo všetkých prostrediach, kde sa zákazník 
pohybuje. Kľúčovou podmienkou na strane zákazníka bude plná integrácia všet-
kých kanálov a bezproblémový prechod medzi nimi. Termín „omnichannel“ sa ešte 
len začne napĺňať reálnym obsahom, a to aj vďaka novým médiám. Celý proces 
bude podporený tým, že do produktívneho veku dospievajú generácie vyrastané 
„s mobilom v ruke“. Veľkou bariérou rozvoja online sa však môžu stať logistické 
náklady, ktoré budú všeobecne jednou z najväčších výziev nasledujúcich rokov. 

 ROZVOJ VZŤAHOV S DODÁVATEĽMI
Budúcnosť obsahuje možné cesty k efektívnejšej spolupráci. Je zrejmé, že spo-

jenie síl môže priniesť zásadne nové príležitosti – kriticky dôležité to je v budovaní 
kategórií, zvyšovaní efektivity logistiky, ale tiež napr. v online komunikácii. Prinaj-
menšom v niektorých kategóriách dôjde (už dochádza) k skracovaniu inovačné-
ho cyklu, čo kladie zvýšené nároky na spoluprácu. Obchodníci budú s rastúcim 
významom značiek viac oceňovať výrobcov, ktorí do nich dokážu investovať. Na 
druhej strane sa rysujú aj menej kooperatívne oblasti. Mnoho obchodníkov sa 
aktívnejšie chopí rozvoja privátnych značiek, čo je cesta, ako sa odlíšiť najmä 
v atraktívnejších, viac prémiových segmentoch. Výrobcovia začínajú premýšľať 
o distribučných kanáloch na globálnej či celoeurópskej úrovni a v niektorých prípa-
doch budú selektovať aj to, s kým spolupracovať a s kým nie. 

 

Prevádzka: Kysucká cesta 3  
010 01 Žilina, Slovensko 
tel. / fax : 041 5624 548 
mobil : 0903 501 105   
e-mail : dubeckufner@stonline.sk
www.dubeckufner.sk

FIXAČNÉ MATERIÁLY PRE ODEVNÚ VÝROBU
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strečové
prsné plaky

košeľové
perforované pásky
spevňovacie pásky

Vhodné aj na enzýmové pranie

FIXAČNÉ MATERIÁLY PRE ODEVNÚ VÝROBUY PRE ODEVNÚ VÝROBUY

MIROSLAV DUBEC 
KUFNER TEXTIL SERVICE

Ponúka:

OEKO - TEX, ISO 9001, ISO 14001

TECHNICKÉ SKÚŠKY A DOPORUČENIA
VHODNÝCH MATERIÁLOV NA FIXAČNOM LISE
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Inovácie do módneho priemyslu 
prináša projekt OpenMaker 
ĽUBOMÍR BILLÝ, CENTIRE, FOTO: FRANK SCHWICHTENBERG, PROJEKT OPEN MAKER

Medzinárodný projekt OpenMaker predstavuje pre slovenský textilný a odevný priemysel jedinečnú 
príležitosť. Cieľom projektu je spájať výrobné fi rmy a inovátorov. Výrobným fi rmám často chýba čas, 
peniaze a možnosti pre inovácie. Naopak, inovátori ponúkajú dobré nápady a kreatívne riešenia, no 
častokrát ich nemajú kde aplikovať. 

Textilná a odevná výroba na Slovensku predstavu-
je úspešný príbeh. Hoci v poslednom období zazna-
menala mnoho zmien a čelí silnej konkurencii vo for-
me lacnejšej zahraničnej výroby, vďaka svojej kvalite 

má najlepšie predpoklady zaradiť sa medzi európsku 
či svetovú špičku. Jedným z receptov na dlhodobý 
úspech sú inovácie – produktov, procesov či biznis 
modelov. A práve spolupráca textilných a odevných 
výrobných fi riem s inovátormi z externého prostredia 
môže byť tým správnym prostriedkom.

 ZÍSKAJTE KONTAKTY 
AJ V ZAHRANIČÍ
Dizajnéri, konzultanti či inovatívne výrobné fi rmy, 

ako predstavitelia skupiny inovátorov, môžu vďaka 
účasti na projekte prezentovať svoj talent a nápady. 
Projekt im umožňuje nadviazať dlhodobú spoluprácu 
s výrobnými fi rmami a inovátormi nielen na Sloven-
sku, ale i v zahraničí. V neposlednom rade vďaka pre-
zentácii svojho talentu môžu získať nových klientov 
alebo realizovať vlastný inovačný projekt. Takáto spo-

lupráca totiž prináša celý rad výhod pre obe strany. 
Zapojením do projektu môžu textilné a odevné fi rmy 
zadarmo získať nové inovatívne nápady a riešenia, 
či objaviť zaujímavé talenty pre dlhodobú spoluprácu. 
OpenMaker im pomôže zrealizovať dlho plánovaný 
vlastný inovačný projekt a spropagovať svoje výrob-
ky a služby. Medzinárodný aspekt projektu ponúka 
jedinečnú príležitosť nadviazať nové kontakty v Ta-
liansku, Španielsku či v Spojenom kráľovstve Veľkej 
Británie a Severného Írska. 

3D TLAČ
Príkladom spolupráce s inovátormi môže byť na-

príklad využitie 3D tlače. Tá sa teraz používa takmer 
v každom odvetví. 3D tlač umožňuje vytvárať prototy-
py oblečenia a ďalšieho príslušenstva. Rýchla výroba, 
jednorazové kusy a schopnosť vyrábať bez minimál-
neho množstva objednávok sú výhodou použitia 3D 
tlače v módnom dizajne.

PODPORA 20 000 EUR
Navyše, spoločné projekty textilných či odevných 

výrobných fi riem a inovátorov môžu získať fi nančnú 
podporu v súťaži projektu OpenMaker. Súťaž, vďaka 
ktorej môže päť inovačných projektov realizovaných 
na Slovensku získať podporu po 20 000 eur, bude 
vyhlásená v polovici septembra 2017. Partnerstvo 
výrobnej fi rmy a inovátora bude môcť vďaka tejto 
podpore deväť mesiacov spolupracovať na inovácií 
produktu, procesu či biznis modelu. 

 ĽUDIA - NAJVÄČŠIA HROZBA, 
ALE AJ PRÍLEŽITOSŤ
Nedostatok kvalitného personálu je vnímaný ako hlavná hrozba pre rozvoj 

obchodu, pretože veľká časť požiadaviek na zmeny je spojená s rastúcou kvali-
tou ľudí v obchode na všetkých úrovniach. Nedostatok ľudí bude zvyšovať cenu 
pracovnej sily, pre menej kvalifi kované pozície bude problémom aj prostá dostup-
nosť pracovnej sily. Časť problémov vyrieši nahradenie personálu technológiami. 
Rozhodujúce však bude, ako sa obchodníci dokážu vyrovnať s potrebou lepšieho 
motivovania personálu, zvyšovania jeho kvalifi kácie a obmedzenia fl uktuácie. Na 
jednej strane teda bude stáť stále náročnejšie zákazník, na druhej strane obchod-
ník a jeho dodávatelia, ktorých úlohou bude na jeho prianie a túžby reagovať. 
Všetci pritom budú chcieť vyjsť zo vzájomných interakcií vzťahu spokojní, či už 

ekonomicky, tak emočne. Návrat k ľuďom a naplnenie ich meniacich sa potrieb sa 
tak stáva spájajúcim článkom najbližších niekoľkých rokov. 

O PRIESKUME
Výsledky pochádzajú z aktuálneho, už piateho projektu radu - GfK RETAIL 

VISION 2020, sú založené na viac ako troch desiatkach hĺbkových rozhovorov, 
ktoré sa realizovali v závere roka 2016, a na ďalších podporných analýzach. Ide o 
expertné predikcie vývoja českého obchodu, kde je vždy oslovená vzorka manažé-
rov významných spoločností pôsobiacich na českom trhu (prevažujú pochopiteľne 
reprezentanti obchodu, ale zastúpení sú aj predstavitelia dodávateľských fi riem) a 
expertov z ďalších oblastí, aby povedali svoj názor na vývoj branže v najbližších 
rokoch.  

Projekt OpenMaker pre vás zároveň chystá 
na jeseň sériu stretnutí po Slovensku. V druhej 
polovici septembra vám predstavíme podmienky 
súťaže a zorganizujeme workshop, aby ste sa 
mohli spájať a spolupracovať. Konkrétne termí-
ny workshopov nájdete na webstránke https://
www.centire.com/sk/projekty/open-maker alebo 
pod týmto QR kódom: 

3D-vytlačené šaty, Designérka Maartje Dijkstra,Tele-
kom Smart Fashion Show 2016
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Oblečenie nakupuje najmenej raz alebo viackrát 
do mesiaca 44% Čechov, 37% potom sezónne, teda 
zhruba štyrikrát do roka. Častejšie pritom nakupujú 
ženy a mladší respondenti. Pri nákupe oblečenia 
stále dominujú obchodné centrá. Z prieskumu reali-
zovaného spoločnosťou STEM/MARK vyplýva, že tu 
nakupuje takmer 97% českej populácie a pre 12% 
opýtaných sú dokonca obchodné centrá jediným 
miestom, kde si svoje odevy zaobstarávajú. Zároveň 
však tiež silnie význam špecializovaných obchodov 
a e-shopov. Aspoň občas do špecializovaného ob-
chodu zavíta viac ako 80% Čechov, on-line potom 
nakupuje 79% respondentov.

Najdôležitejším kritériom pri výbere nového oble-
čenia je spolu s cenou, ktorá hrá hlavnú úlohu, naj-
mä pre mladšiu generáciu, tiež kvalita. Celých 33% 
opýtaných uviedlo, že je pre nich najdôležitejším 
faktorom, podľa ktorého sa pri nákupe rozhodujú. 
Tretina respondentov však za dôležitú označila tiež 
tzv. udržateľnosť módy – teda kde, akým spôsobom 
a za akých podmienok bolo oblečenie vyrobené.

ATRAKTÍVNA ČESKÁ MÓDA
Uplatniť sa na lokálnom módnom trhu je veľmi 

komplikované, a to aj pre skúsenejších návrhárov, 
ktorí sú dlhodobo úspešní v zákazkovej výrobe. 
Vykonaný prieskum pritom poukazuje na otvorenosť 
českých spotrebiteľov k lokálnej autorskej móde. 
Ochotu nakupovať ju častejšie vyjadrilo celých 80% 
opýtaných, avšak aktuálne je pre nich horšie dostup-
ná, preto sa Česi obliekajú predovšetkým do zahra-
ničných značiek. Iba 9% respondentov deklaruje, 
že v ich šatníku prevažujú pôvodom české odevy.

Aj to je dôvod, prečo chce Centrum Chodov 
rozšíriť ponuku lokálnej módy a prepojiť tak 
talentovaných českých návrhárov s náv-
števníkmi centra. „V posledných rokoch 
pozorujeme, že sa prístup našich 
zákazníkov mení a čoraz častejšie 
žiadajú české značky. Designer 
GalleryTM im túto módu ponúk-
ne na jednom mieste, navyše 

v dizajnovom prostredí a s nadštandardnými služ-
bami,“ uviedla Marcela Hrdličková, riaditeľka Centra 
Chodov a dodáva: „Táto originálna zóna bude mať 
zároveň za cieľ podporovať a odrážať súčasné 
témy, akými sú práve udržateľnosť módy či tvorba 
ready to wear kolekcií českých návrhárov.“

Svoj priestor v Designer GalleryTM budú mať aj 
prémiové medzinárodné značky ako Michael 

Kors, Stefanel či Max & Co., jej srdcom 
však bude tzv. concept store Czech 
Labels and Friends pod záštitou 

uznávanej módnej manažérky 
Kataríny Kráľovej. Práve tu 

na ploche 500 m2 budú 
v predaji odevy od 
desiatok českých návr-
hárov. Chýbať nebudú 
ani módne inštalácie, 
pop-upy, limitované 
kolekcie, pravidelné 
akcie a workshopy 
aj zaujímavé sprie-
vodné služby.

Svoje zastúpenie 
tu bude mať aj víťaz 
reality šou TheWay 
Pavel Berky a tiež 
dvaja ďalší fi nalisti Lay 

Sedláková a Jiří Kalfař. 
Centrum trojici návrhárov 
poskytne popri možnosti 
prezentácie svojej kolek-
cie v Designer GalleryTM 
tiež fi nančnú podporu na 
naštartovanie vlastnej 
značky a vytvorenia 
prosperujúceho biznis 
modelu v oblasti lokálnej 
udržateľnej módy – pre 
víťaza Pavla Berkyho to 
bude fi nančná čiastka 

1 milión českých korún 
a pre Lay Sedlákovú s Jiřím 

Kalfařem po 200 000 českých 
korún. 
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Lokálna a udržateľná móda 
v hľadáčiku českých zákazníkov 
Zdroj: aMi CoMMuNiCatioNs, spraC: siCH, foto: aMi CoMMuNiCatioNs

Českí  zákazníci sa podľa prieskumu agentúry STEM/MARK začínajú čím ďalej viac zaoberať lokálnou a udržateľnou  
módou. Až 80% opýtaných uvádza, že by české autorské odevy nakupovali častejšie, keby pre nich boli viac do-
stupné. Rozšírenie tejto ponuky plánuje Centrum Chodov. Spoločne s otvorením jeho novej časti v októbri tohto roka 
sa totiž verejnosti sprístupní aj tzv. Designer GalleryTM. Tá zákazníkom prinesie výber z desiatok značiek českých 
návrhárov.

Z kolekcie Pavla Berkyho Lay Sedláková
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najnovší špičkový CAD software – modelovanie, konštrukcie 
a polohovanie strihov. Systém s vysokou produktivitou práce a so všetkým, 
čo od takého systému môžete očakávať.

plottery pre CAD systémy

špičkový systém pre automatické polohovanie strihov

malé a veľké cuttery – stroje pre automatické strihanie látok a prírodných koží

pokladacie linky

AccuMark™ 10.2

AccuPlot
NESTERserver™

GERBER cutter™  
GERBER
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najnovší špičkový CAD software – modelovanie, konštrukcie 
a polohovanie strihov. Systém s vysokou produktivitou práce a so všetkým, 
čo od takého systému môžete očakávať.

plottery pre CAD systémy

špičkový systém pre automatické polohovanie strihov

malé a veľké cuttery – stroje pre automatické strihanie látok a prírodných koží

pokladacie linky

AccuMark™ 10.2

AccuPlot
NESTERserver™

GERBER cutter™  
GERBER
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STYL-KABO BRNO
19.08 - 21.08.2017

ODHALENÍ KOLEKCE
Livello di vita 
Podzim-zima  2017/2018

www.livello.hu

00421 915 519 404livelloslovensko@gmail.comDistribúcia pre ČR a SR :
Kosárová Ildikó 

VÝROBCA : SZEGED BOLERO KFT



19–21/ 08 / 2017
50th Anniversary

50. Mezinárodní veletrhy módy a obuvi

Brno – Výstaviště
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