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V TOMTO ČÍSLE
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PRÍHOVOR
Zmeny, ktoré začali 

postihovať textilný  

a odevný priemysel kon-

com posledného desať-

ročia minulého storočia 

sa nám môžu zdať menej 

významné v porovnaní  

s tým, čím prechádza módny priemysel dnes 

a tým, čo ho ešte čaká. Štrukturálne zmeny  

v spojení s technickým napredovaním prináša-

jú prekvapenia každým dňom. Kam sa  

dostane textilný a odevný priemysel napríklad  

o 50 rokov? Poviete si, že toho sa už nedo-

žijete. Napriek tomu sme my tí, ktorí musia 

pripraviť budúce generácie na alternatívy, 

ktoré môžu nastať. 
Odborníci hovoria o drastických zmenách. 

Veľké značky bojujú o prežitie, vytvárajú sa 

konglomeráty, ktoré ovládajú obchod  

s módou a asi sa o zisky už viac nebudú 

chcieť deliť. Predpovedajú sa presuny výroby 

do Indie, mení sa správanie spotrebiteľov aj 

vplyvom techniky. Ekologická móda už nie je 

pózou, akceptuje ju čoraz väčší okruh výrob-

cov aj spotrebiteľov, obchodníci budú musieť 

revidovať svoje obchodné modely, boj staci-

onárnych obchodov versus on-line obchodo-

vanie sa vyostruje a obe strany musia siahať 

po stále netradičnejších a sofistikovanejších 

zbraniach, ako je napríklad umelá inteligen-

cia, o ktorej sa obyčajným obchodníkom pred 

dvomi desaťročiami ani nesnívalo.  

Nevieme, či by niekto v tejto chvíli vedel 

predpovedať čo a kto bude ovládať módny 

priemysel a akí budú spotrebitelia. Jedno je 

isté, že ľudia sa budú obliekať stále, nielen  

50 rokov. V tomto je módny priemysel na 

jednej lodi s potravinárskym. A na to, aby sa 

zásadne zmenil postoj spotrebiteľov  

k móde a odievaniu je potrebných veľa rokov 

cielenej edukačnej práce. 
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Veľký zlom prišiel v 2. polovici minulého storočia 
ruka v ruke s objavom umelo vyrobených, najmä 
syntetických vláknových produktov, ktoré umožnili 
spoločne s pletiarenskou technikou vytvárať bezprob-
lémový kontakt s pokožkou, ale aj s vodou. Plavky 
boli pružné, dostatočne tvarovali telo svojej nositeľky, 
zvládali aj „zvliekacie“ vlny. Ideálny stav to však ešte 
zďaleka nebol, elastický komponent bol chúlostivý na 
chlór, ktorý sa stal v tej dobe súčasťou náplne bazénov 
a polyuretánová prímes sa časom rozložila. Plavky tak 
boli po jednej až dvoch sezónach nepoužiteľné.  
A čoskoro potom došlo aj k „novinke“ vo forme. Dvoj-
dielne úsporné plavky niesli názov bikiny a odvážne 
odhalenie tela bolo síce škandalózne, ale nevratné. 
Opomenieme vyznávanie slobody nahých tiel najprv 
formou monokín neskôr na tému nuda pláž. Ale to už 
nezostalo po textile, ktorý je dnes súčasťou mohutného 
módneho priemyslu, ani pamiatky.

V súčasnosti je textilný vývoj na vrchole, prináša 
mnoho pridaných hodnôt navyše a vďaka tomu aj 
plavky menia svoje parametre: sú jemné, príjemné na 
dotyk, dobre tvarujú aj podporujú oblé krivky, rýchlo 
schnú, nedrží sa na nich piesok, sú stálofarebné, môžu 
eliminovať UV žiarenie, možno ich farebne i trblietavo 
potlačiť, optimálne sa tvarujú vyspelými konfekčnými 
metódami, sú rezistentné voči chemikáliám. Jednu chy-
bu predsa snáď majú, ekologický aspekt rozložiteľnosti 
a udržateľnej budúcnosti je súčasným predmetom 
ďalšieho vývoja.

Čo sa foriem týka, ženské telo ponúka len obme-
dzený priestor pre strihové konštrukcie plaviek, napriek 
tomu je tvorivým prostriedkom pre tvar i krásu.  
Dnes už nejde len o plavecký úbor, ale o celú filozofiu 
a komplex tohto účelového odevu.

Plážové odevy sú súborom plážových setov  
v jednotnej farebnosti, vzoroch či zhodných 
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Plavky na rok 2020

Plážové radosti
Jč, foto: Mercedes-Benz fashion Week australia 2019, (Photo By Mark nolan, JaMes Gourley /Getty 

iMaGes), MBfW Madrid estroP ifeMa

Najkrajšie svetové moria a pláže, ale aj rybník za humnami majú príležitosť zmáčať dámska telá  
v úboroch, ktoré nemajú od svojho vzniku až takú dlhú dobu trvania, možno 100 rokov.  
Za ten krátky čas vyletela krivka vývoja strmo nahor vo všetkých smeroch, ktoré sa do toho  
úsporného odevu môžu vojsť. A vývoj pokračuje, aj keď už nie tak závratne.
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dekoračných kompozícií. Patria sem okrem plaviek 
tiež pončá, blúzky, zavinovacie šatky, kúpacie plášte, 
šortky, pokrývky hlavy, ozdobné doplnky...

Novšími typmi dámskych plaviek sú tankiny, rôz-
nym spôsobom spracované dvojdielne plavky s vrch-
ným dielom v tvare body s podprsenkovou časťou, do 
nich sa premieta predovšetkým milosrdnosť k telesným 
nedostatkom a tiež ochrana pred slnečnými lúčmi.

Dvojdielne plavky majú úspornú nohavičkovú časť 
alebo naopak vyššiu a s vysokou bedrovou časťou 
alebo typy s krátkymi nohavičkami. Podprsenky môžu 

byť športového atletického a plaveckého štýlu alebo 
majú strihovo vytvarované aj vystužené košíčky. Rôzne 
premyslené naberanie, kríženie, prevliekanie a textu-
rizácia slúžia k štruktúrovanému tvarovaniu postavy. 
Dôležité je zapínanie, ktoré je predmetom ozdoby  
a funkcie, ale aj ozdobné dekoratívne prvky, ako sú 
šnúrky, povrázky, pentle.

U jednodielnych typov plaviek je viac možností  
v tvarovom aj estetickom stvárnení, ponúkajú sa naj-
rôznejšie sieťové a farebné vsadky, kovové a plastové 
ozdoby ai. Strihové riešenie podprsenkovej časti môže 
byť realizované prostredníctvom prestrihnutého predné-
ho dielu, alebo sú plavky riešené vcelku s plastickým 
vytvarovaním prsnej časti prípadne ako závodné plavky  
s jednoduchým funkčným strihom.

TRENDY
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Farby plaviek budú živé – červená, ružová, tyrkyso-
vá, jasne modrá, žltá, oranžová, nechýba klasika  
v podobe čiernej a bielej. Jednofarebné typy budú 
matné aj lesklé, prípadne s jemnou štruktúrou povrchu, 
motívy potlačí budú vychádzať z realistických kvetino-
vých i štylizovaných námetov, motívov džungle alebo 
zo zložitých fantazijných kompozícií.

PÁNSKE PLÁŽOVÉ ODEVY
Foriem pánskych plaviek nie je veľa, priliehavé 

úsporné plavky z vysoko elastických pletenín vychá-
dzajú z typov druhej polovice 20. storočia, nekladú 
pri plávaní odpor a podčiarkujú prednosti nositeľa. 
Závodní plavci nosia sofistikované úbory s dokonalým 
povrchom pre obtekanie a odpor vodnej hladiny. Aj to 
býva občas predmetom sporov o zlomky sekúnd.  
My sa ale pohybujeme cez prázdniny na pláži a nejaká 
tá hodina sem-tam je nám úplne ľahostajná. 

MÓDA REVUE august 2019
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Už dlho používaným a obľúbeným typom sú plavky 
v podobe šortiek zo syntetických ľahkých tkanín, 
konfekčne dokonale spracované s vnútornými nohavič-
kami z pleteného tylu pre priedušnosť a rýchle schnutie  
i ochranu. Môžu mať dlhšiu nohavicu, alebo sú  
v podobe boxeriek s oblým bočným zakončením. Tieto 
plavky sú vybavené často aj vrecúškom na nevyhnutné 
drobné mince alebo kľúč od kabíny. Aj tu patria  
k plážovým odevom pestré košele, ktoré s nimi tvoria 
jeden námetový celok. Farebnosť bude pestrá, objaví 

sa mnoho potlačí s tropickými a exotickými 
dekormi alebo sa téma sústredí na pestrú uni 
farebnosť, prípadne zdobenú kontrastnými 
lemami.
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Výpočet však nekončí, sofistikované vláknové 
elementy a priadzové konštrukcie sú komponované do 
tkaných a predovšetkým pletených štruktúr s cieľom 
získať optimálny výsledok jemnosti, priedušnosti, 

elasticity a estetiky. To všetko s podporou procesov 
úpravy, kam sa radí aj farbenie alebo potlač.

A môžeme pokračovať ďalej. Nastupujú dokonale 
padnúce, rokmi preverené strihy, veľkostné variácie  
a technicky vyspelá konfekčná technológia na 
spracovanie do konečného výsledku tak, aby žiadny 
šev, vložka či lem neboli nepríjemným užívateľským 
elementom. Nová je aj technológia tvarovania košíčkov 
tlakom a teplom, strihanie a perforácie laserom, pružné 
a ploché švy,  nastupuje tiež pletiarska bezšvová 
technika a technológie.

K tomu všetkému sa pridáva doplnková a ozdobná 
výroba vo forme elastických čipkovaných, vložkových, 
ramienkových ozdobných doplnkov vo farbe či kon-
traste.

Výsledkom je dámska bielizeň alebo celé sety, 
ktoré sa skladajú z podprseniek, nohavičiek, košieľok, 
korzetov, spodničiek, kombinačiek, body...  Mnohé  
z nich sú koncipované aj s možnosťou nosenia 
v kombinácii s ďalším odevom.

Dámska bielizeň na rok 2020

INTÍMNE POZASTAVENIE
Jč, Foto: AKAGENCY, SAloN INtErNAtIoNAl DE lA lINGErIE

Najintímnejšou módnou oblasťou je nepochybne dámska bielizeň. Čo umu a dlhodobého vývoja 
sa vošlo do úsporných odevných objektov už nikto nespočíta. Je v nich obsiahnutá najjemnejšia 
bavlna, hodváb, ľan, kus prírody v modifikovaných celulózach (viskózy, Modal, Tencel, bambusové 
variácie) novodobá a technicky vyspelá syntetika aj ekologicky prijateľné materiály.

MÓDA REVUE august 201910
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Podprsenky s vytvarovanými šitými košíčkami, s 
košíčkami tvarovanými tepelnou technológiou, s pod-
pornými výstužami, ako push-up, samonosné typy bez 
ramienok, ale aj športové, vo forme atletického tielka.

Korzety so silnými sťahovacími účinkami, rovné aj 
rozšírené košieľky, krátke kombiné.

Ponuka je veľmi široká a každá postava v každej 
vekovej kategórii i s určeným funkčným zameraním si 
môže vybrať podľa svojich predstáv.

Do bielizňového sektora patria aj pančuchy, nočná 
bielizeň, župany a tiež vysoko funkčné sety pre fitness 
činnosti a ďalšie rekreačné aj vrcholové športovanie. 
Potom už len záleží, ktorá farba, fazóna, vzor či dekorá-
cia bude v tej ktorej sezóne aktuálna.

Farby a vzory: telová, čierna a biela, fialová a bordo-
vá, jasná červená, khaki, tehlová, potlače drobných 
kvietkov či fantazijné kvety, drobné žakárové námety a 
geometrické členenie, všetko bohato doplnené čipkou.

Materiály: elastické čipky a čipkové doplnky, potlače-
né čipky, jemné biobavlny, ľanové aspekty, viskózová 
melanž.

Formy: mini nohavičky, tangá, vyššia boková časť, 
niekedy až nad pásovú líniu, nohavičky s krátkou 
nohavičkou, športové boxerky.

TRENDY

MÓDA REVUE august 2019 11

Em
pr

ein
te

LO
UI

SE

Em
pr

ein
te



TRENDY

20 MÓDA REVUE august 2019

TRENDY

12

Keď opomenieme červený koberec na rozličných festivaloch, po ktorom kráčajú 
úžasné módne diela napospol vysokých módnych značiek, dostaneme sa k reálu: 
každá žena v akejkoľvek vekovej kategórii chce byť v určitej situácii pôvabná. Dopo-
môžu tomu veľkou mierou spoločenské, či už malé alebo veľkolepé róby. Tu a tam 
niečo zakryjú, tu a tam niečo poodhalia, ale vždy pomôžu umocniť každú spoločen-
skú udalosť, návštevu koncertu či sviatočnú záhradnú párty.

Dámske spoločenské odevy na rok 2020

Lesk a noblesa pre dámy
D- club, foto:  MerceDes-benz fashion Week australia 2019 - (Photo by stefan 
Gosatti, Mark nolan/Getty iMaGes), MbfW MaDriD - estroP ifeMa - Getty iMaGes

Aj keď sa zdá, že v rámci vývoja smeruje spoločnosť k výberu jedno-
duchých a lineárnych odevov, pri určitých spoločenských udalostiach 
je opak pravdou. Keď sa pozastavíme pri jednom z najdôležitejších 
životných medzníkov ako je svadba, predstavíme si množstvo ateliérov, 
svadobných štúdií, výrobcov a tiež požičovní, ktoré sa na túto, mnohokrát 
aj okázalú etapu života zameriavajú.  
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V súčasnosti je výber materiálov vďaka novým technológiám nebývalo široký. 
Tkaniny, úplety, zamat, čipky, bohatý dekór žakárových vzorov a potlačí, transparen- 
tné či kompaktné typy, devoré matné i lesklé, trblietavé povrchy, štruktúry, bohatá 
plastika povrchu, šanžánové efekty, ozdobné doplnky, strapce a farba plus prirodzené 
kombinácie všetkých tvorivých zložiek. To sú vizuálne efekty vrátane flitrov, aplikácií 
či ozdobných dekorácií, často sa pripojí funkcia daná elastickými komponentmi, 
splývavými úpletmi, priedušným tylom a čipkami. 
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Strihová a štylistická tvorivá práca potom môže využiť objemné formy bez váhy, 
s riasením aj skladmi, asymetriu aj strohé námety spoločenských a nohavicových 
kostýmov, zvýraznené oblé ramenné partie, štíhlu pásovú líniu aj rozviatu siluetu plnú 
volánov i naberanie. Hra na krásu sa pohráva s farbou, formou, dĺžkami, detailmi. Tie 
sú pochopiteľnou nadstavbou, či už ide o najrôznejšie zapínanie, vrapovanie, hlboké 
výstrihy, prestrihávanie, dlhé rozparky a nerovnakú dĺžku sukní, viazačky, strapce, 
volány, mašle...

Farba je dôležitým výrazovým prostriedkom a je často veľmi živá, podčiarknutá 
leskom či ligotom: rumelkovo červená, cyklámenová, fialová, zlatá, striebristá ale aj 
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klasika bielej a čiernej a ich variácií. Nemožno opomenúť ani oranžovú a ostrú kráľov-
skú modrú, ktoré sa striedajú s nenápadnou telovou farbou. Oživenie prinesú výrazné 
kontrasty farby a povrchy, hra s dimenziou vzoru, bordúry aj striedanie objemov.

Samostatnou kapitolou sú nesmrteľné „malé čierne“, opäť povýšené materiálový-
mi možnosťami a s nimi spojenou texturizáciou, ktoré možno využiť na deň i noc.  
V ponuke nechýbajú ani veľké spoločenské toalety, ktoré sú dlhé a objemné, s rôzne 
štylizovanými živôtikmi alebo vrchným korzetovým dielom. Majú najrôznejšie prestri-
hy a odhaľujú ramená či už v symetrickej alebo asymetrickej kompozícii.

Skrátka: možností je neúrekom a je dôležité vybrať si tú správnu kreáciu pre 
zažiarenie a lesk tej ktorej pominuteľnej slávnostnej chvíle.
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Funkciu spoločenského odevu úplne supluje uni 
súčasný verzálny pánsky oblek, či už s jednorado-
vým alebo dvojradovým zapínaním. Podľa dnešných 
ustálených noriem má štíhlu siluetu, úzku fazónu, 
rovné nohavice a je perfektne konfekčne spracovaný 
odľahčenou technológiou. Významnú úlohu  
budú hrať ľahké vlnené tkaniny, často v drobných 
štrukturálnych väzbách, niekedy tiež typy listra  
a mohéru s vysokým leskom, ktorý posunie oblek 
do vyšších spoločenských dimenzií. Vzorové te-
matiky budú nevýrazné a sústredia sa na falošné 
uni vzory a prúžky. Tiež voľba farebnosti môže 
podčiarknuť slávnostnú náladu a okrem svadobného 
zamerania, ktoré je so svojou pestrejšou paletou 
trochu výnimočné, pôjde o klasické odtiene šedých, 
antracitových, striebristých, modrých tónov a čiernu 

farbu, ktorú vyznávajú predovšetkým mladí milovníci 
dizajnu. Tí však siahnu po nekonvenčnej strihovej 
forme, ktorá odvážne porušuje existujúce módne 
normy.

Inou „šálkou spoločenského čaju“ sú samostatné 
saká s odvážnymi žakárovým vzormi v smelých 
farebných kompozíciách, často s jednofarebnými 
lesklými chlopňami či lemami vkomponovanými 
do celkového farebného vzhľadu. Či už majú dekor 
pôvodom z historických námetov, či sú módnou 
štylizáciou, nekonvenčne zameraný jedinec nimi 
výrazne oživí každú spoločenskú udalosť.  
Je to zároveň cesta, ako preklenúť nevýraznú  
kvalitu a protokolárnu klasiku. Nevýhodou je 
odlíšenie sa od davu a s tým súvisiaca „opo-
zeranosť“.
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Pánska spoločenská konfekcia na rok 2020

Tak ako páni –  
vo fraku či v saku?
Jč, foto. archív autora

Sú určité profesie, kde sú frak, smoking alebo žaket viac menej pracovným odevom, ale v živote 
väčšina pánskej populácie využije len párkrát tieto vysoko spoločenské sety. Je potrebné  
podotknúť, že aj zo športovo založených jedincov vytvoria tieto odevy vznešené objekty a pánom 
vyslovene pristanú. Nie každý ich má však v šatníku a nie každý sa v nich cíti dobre.
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Určité rozdiely so sebou nesú aj sezónne 
špecifiká. Kým v zimnom období je oblečenie 
riadne doplnené viazankou či motýlikom, v letnej 
horúčave je pre menej exponované akcie prípustná 
aj rozhalenka a stojačik na košeli, nepodšité sako či 
blejzer z bavlneného krepu alebo jemných vĺn  
v poréznych väzbách a v pestrejšej, hoci aj 
svetlej farebnosti.

Pri letných záhradných slávnostiach 
sú normy ešte mäkšie a povoľujú  
vyhrnuté nohavice aj rukávy u sák  
a mokasíny na boso. V podstate ide  
o prístup jedincov k tejto tematike  
a odvaha odlíšiť sa v dave. Ponuka 
je široká a styling nekonečný. Každý 
pán musí vedieť, v čom sa cíti dobre 
a uvoľnene, aby sa mu spoločenský 
odev nestal brnením či trestom!
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Trend „Mini me“, vykresľujúci detskú módu zmenšenou verziou tej pre dospelých, sa 
usadí v budúcoročných teplých mesiacoch vo všetkých segmentoch šatníka. A tak sa 
mamin vzhľad preinterpretuje do nových modelov, o ktoré sa v autentickej podobe podelí 
aj s dcérou. Inak tomu nebude ani vo vzťahu medzi otcom a synom, čo sa odrazí najmä  

v prípade plážového oblečenia. Tendencia, ktorá sa snaží zvýrazniť reciproč-
ný vzťah citov a porozumenia a zároveň vyjadruje súlad v konfrontácii 
medzi generáciami, sa tak posilní a dostane ešte väčší priestor. 

Spracovala: MoK, Foto: pitti iMMagine BiMBo, giovanni giannoni                                                                  

Deťmi veľmi vítaná sezóna jar a leto, ktorá im umožní vo väčšej prirodzenej 
miere voľný pohyb a hry na čerstvom vzduchu, pripravila pre ne na rok 
2020 nejeden zaujímavý outfit. Môžu sa tešiť na zaručené pohodlie, najmä 
zásluhou stále viac preferovaných prírodných materiálov a zároveň na pestrú 
ponuku a dobrú náladu navodzujúcu rôzne štýly, strihy a dekorácie.

Detská móda na jar a leto 2020

Detská móda miniverziou  
módy dospelých
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 PRIRODZENÁ A TRVALO  
UDRŽATEĽNÁ ĽAHKOSŤ
Pozornosť sa v prvom rade upriami na životné prostredie, a to vo viacerých 

formách: prostredníctvom výberu netoxických farbív, použitiu organickej 
bavlny a maximálneho súladu s normami kvality, preverovanou chemickým  
a mechanickým testovaním. Organtín košieľ a gabardén pruhovaných bermúd, 
spolu s krepom a s prispením detailov ako sú gombíky z prirodzeného dreva, 
zadefinujú vyhľadávaný štýl novej generácie. Značnou dávkou čerstvosti 
prispeje ľan. Džínsy pre chlapcov sa vynasnažia byť čo najľahšie, aby umožnili 
pohyb bez obmedzení. Na bežné využitie, oddychové príležitosti a šport sa 
ponúknu bavlna, froté a teplákovina na tričká, polokošele a saká.  
Veľký návrat zaznamenajú vesty. 

Aj dievčatká sa odejú do prírodne ľahkých kúskov – ľanových šiat v mierne 
pudrovej farebnosti alebo do bavlnených s kvetinovou dekoráciou, zatiaľ čo 
intenzívne iskrivé farby sa objavia na nohavicových sukniach a v chambray 
kombinézach. Jednoduché strihy sukní a šiat sa skombinujú s elegantnými 
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výšivkami bavlnených čipiek. Tendenčný vzhľad budú predstavovať rafinované, farebné  
a v značnej miere originálne šaty, sukne a kabátiky z organtínu zdobené naberaným golierom. 
Pôjde tu o nekonečnú ľahkosť s inklinovaním smerom k luxusu. Nevyhnutnými doplnkami sa 
stanú sandálky a balerínky z rôznych materiálov a ani pri nich nebudú chýbať stopy pôvabu 
prebratého od mamy. 

ZELENÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Zeleň plne obkľúči deti. Poučí ich, usmerní, zabaví a rozveselí. Harmonický a vyrov-

naný dialóg so slnkom, vetrom a dažďom umožnia organické materiály, ako sú bavlna  
a ľan, či už v surovej alebo spracovanej verzii. Oblečenie i doplnky sa ponoria do sveta 
lesa a drobných objavov. Exotická flóra a fauna v rôznych tónovaniach, v potlačiach so 
zvieratami i rastlinami, sa stanú novými vizuálnymi podnetmi k dobrodružstvu v snívaní 

a aj v realite. 

 DETSKÁ ELEGANCIA ROZDELENÁ  
MEDZI POTLAČE KVETOV A PÁSIKY,  
OŽIVENÝMI CHROMATICKÝMI ZÁBLESKAMI

Nová verzia detskej elegancie sa prejaví v jarnej bielej, kvetinových 
ošiaľoch, surovom denime, romantických výšivkách, prírodných textúrach, 
harmonických bodkách a pásikoch. Zvýraznia ju ručné potlače a exkluzív-
ne farby. Osemdesiate a deväťdesiate roky budú podnetom pre outfity,  
v ktorých sa biela stretne so sofistikovanými chromatickými zábleskami  
a s krikľavými farbami. 
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Prvky mestskej ikonografie sa spoja s exotickým rajom Tiki kultúry. Svetloružové kvety, modrá 
farba podnebia z oblasti Tichého oceánu a zelené odtiene tropických listov sa premietnu do ob-
lečenia v kaleidoskope dúhových farieb. Jemnosť vyjadria tkaniny ako tyl a taft, padavý a voľný 
strihový štýl obohatia potlače kvetov a pásiky. O luxus prebratý z osemdesiatych rokov sa postará 

plisovanie a stehy na lesklom atlase. Biela vyšívaná madeira bude protagonistom šiat, blúzok, 
sukní a nohavíc. 

Odevy na bežné nosenie – tričká, mikiny, denimové oblečenie, svetre a čiapky inšpirova-
né dámskou módou, obohatia logá a množstvo kreatívnych potlačí. Námornícka tematika 

sa udomácni na prúžkovaných svetroch s veľkými zlatými gombíkmi. Na dôležité príleži-
tosti budú určené odevy z bieleho tylu v štýle verzií kopírovaných od staršej sestry  
a zdobené drobnými kvetmi v tej istej farbe, ale v rozdielnom odtieni vyjadrujúcim svet 
snov. 

CHIC TÓN V ŠPORTOVEJ MÓDE
Aktívna móda znásobí aspekt pohodlia. Mikiny, legínsy, tričká a tielka prekročia 

hranice nosenia výhradne pri aktivitách, ako sú šport či tanec a poslúžia aj na kaž-
dodenné využitie. Strihy sa prispôsobia pohybu a privítajú nové technické detaily, 
ako reverzné opasky, nastaviteľné v závislosti od veľkostí. Dominantnou klasikou 
v tomto segmente zostanú teplákové súpravy, joggingové nohavice, tričká a saká 
z bavlny a džerseja. Mikiny nadobudnú tisíc podôb, budú obohatené o vzory,  
nášivky a nápisy športových klubov alebo kombinované s teniskami. 

 EKOLOGICKÝ PRÍSTUP U NAJMENŠÍCH
Sklon k ekológii s vidinou zdravej budúcnosti bude výrazne pozorovateľný  

v segmente novorodeneckej módy. Výrobcovia ponúknu dupačky, bežné i slávnostné 
odevy, posteľnú bielizeň, perinky a doplnky v jemných a neškodlivých tkaninách, ktoré 
zabezpečia maximálne pohodlie. Dôležitosť zdravia detí i prostredia sa prejaví v produkcii 
odevov, doplnkov i hračiek z recyklovaných alebo bio materiálov. Svetríky, dupačky, 
šatôčky a tričká budú úspešne čeliť vysokým letným teplotám zásluhou mimoriadne 
jemnej organickej bavlny a bavlneného džerseja.
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PORTRÉT

Není divu, že se náročná a převážně rukodělná 
technika plisování často využívá pro světovou  
vrcholnou módní tvorbu, a tak efekt nezůstane pouze 
v archivech folklóru či oživených krojových tradicích. 

Do módního světa uvedl plisování a vrapování Španěl 
Mariano Fortuny, všestranný umělec a milovník umě-
ní, který tvořil v první polovině 20. století a právem 
se řadí k mistrům řemesla. Ovlivnil jím celou řadu 
současníků i následníků z řad tvůrců vysoké módy  
a Haute Couture. Fortuny obdivoval architekturu, anti-
cké umění, renesanci i etniky Severní Afriky. Největší 
inspirací pak bylo nové hnutí doby Art&Craft, řemeslo 
a interpretace umění jako celku. Hudba, architektura, 
historie, bytové vybavení a oděv tvořily komplex 
nového životního stylu té doby. Oděvní výtvarník, 

který uvolnil ženské tělo a oděl ho do splývaných 
vrapovaných, či plisovaných promyšlených a umělec-
ky ztvárněných textilií, pracoval především s hedvá-
bím a hedvábným sametem. Nešlo mu jen o oděv, 
své textilní kreace nabízel i dalším tvůrcům pro jejich 
tvorbu. Ovlivnil tak řadu svých současníků a založil 
zdroj inspirací pro mnohé následné návrháře.

V dnešní vysoce technické době tradiční řemesla 
spíš vymírají, znovuzrození rukodělné výroby plisova-
ných textilií a jejich využití v současném oděvu je mi-
mořádně přínosným počinem. Do nelehkého úkolu se 
pustila slovenská sourozenecká dvojice s úsilím sobě 
vlastním a po čase trpělivého technologického vývoje 
trvajícího více jako 4 roky se dostavily výsledky.

Představujeme vám designérskou a návrhárskou 
tvorbu firmy s velkými cíly: JANKIV SIBLINGS.

Sourozenci Michal a Karolína jsou mladí návrháři 
z Prešova s nekonvenčním zaměřením. Od studií se 
snažili najít v širokém spektru módní tvorby skulinku, 
na které by postavili image své tvorby. Jejich pouť za 
realizací módních snů nebyla přímočará. Studium na 
TU v Liberci nesplňovalo jejich očekávání, a tak z ní 
po půl roce odešli a přestoupili na střední odbornou 
školu v Liberci, vyučili se krejčovskému řemeslu, což 
je základ pro posun do dalších návrhářských pater. 
Tady se také poprvé setkaly s technikou plisování 
tkanin a Michal se navíc tomuto řemeslu přiučil  
v zahraniční firmě se zkušenostmi trvajícími téměř 
100 let. Najednou byla budoucnost této dvojice jasná. 

Jana Částková, foto: Erik korítko, Jankiv siblings

Plisé – odborný technický slovník uvádí: jedná se o nevratné záhyby na textiliích, následně 
vkomponovaných do oděvu v podélném, příčném i šikmém směru. Záhyby jsou vytvořený 
rukodělnou i průmyslovou technikou na formách za pomoci tepla a tlaku. Známe rovné, rovno-
běžné záhyby, protizáhyby, či vějířovité záhyby s rozpínající se šířkou skladů a střechovitým 
uspořádáním. Dávno známé ruční řemeslné techniky dnes doplňují pletařské technologie se 
svými nekonečnými možnostmi pro tvorbu skladů a různé vrapování pomocí tepelně vyhříva-
ných válců s povrchovou strukturou.

Dnes jsou záhyby  
bezpochyby in!
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Sourozenci Karolína a Michal, foto JANKIV SIBLINGS

Sukně v jedinečném skládání plisé, doplněná tričkem  
s plisovanou mapkou Slovenska, foto: JANKIV SIBLINGS

Oblíbený model v kolekci Dotyk Slovenska,  
foto: JANKIV SIBLINGS 

Michal při ručním plisování, foto: JANKIV SIBLINGS
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Začali zpracovávat tkaniny touto technikou a vyvíjet  
k dokonalosti řemeslnou tradici plisování, na Sloven-
sku používanou především k výrobě krojů a jejich 
součástí. Na výrobu používají formy ze speciálně vyro-
beného papíru a proces tvorby je dlouhotrvající. Nejde 
tu jen o přísnou tradici, ale výtvarníci se zaměřují i na 
současnou či budoucí módní tvorbu. Budování techno-
logie, vytvoření strategie a fáze příprav trvaly 4 roky, 
přinesly však už ovoce na domácím i zahraničním 
trhu. Oba jsou totiž perfekcionalisté s inovačním  
a designovým zaměřením.

Modely JANKIV SIBLINGS se dnes objevují na pres-
tižních společenských událostech, přináší i celou řadu 
ocenění. Nejvíce si cení ocenění ZLATÁ FATIMA za 
dámský výrobek roku 2018 na Slovensku. 

Kromě své vlastní oděvní práce poskytují i služby 
dalším výrobcům oděvů, malým výrobnám i tvůrcům. 
Dokáží přizpůsobit řemeslnou výrobu požadavkům 
jednotlivých klientů, umí plisovat malé úseky i větší 
metráž textilií.

Nosným produktem tvůrců se staly plisované 
sukně pro různé typy příležitostí a postav. V jejich 

tvorbě najdeme kromě plisování i vyšívané topy  
a trička s uměleckým potiskem, nebo ručně plisovaný-
mi mapami Slovenska, jako i jinými vzory, které potěší 
každou klientku.

Své zákazníky si dvojice našla nejen na domácím 
trhu, ale jejich modely mají odběratele v různých 
koutech světa. Bez nadsázky lze říci, že firma Jankiv 
Siblings přispěla k rozvoji upadající řemeslné výroby 
na Slovensku a její příběh dokazuje, že věřit ve své sny 
se vyplatí.

Firmu JANKIV SIBLINGS můžete navštívit na brněn-
ském veletrhu módy STYL ve dnech 24. – 26. 8. 2019  
v pavilonu P, sekce PRÉMIUM (číslo stánku P 27).

Firma tam představuje své možnosti a nabízí 
spolupráci nejen majitelům obchodů s módou,  
ale i výrobcům a návrhářům, kteří mají možnost 
pracovat s plisé materiály.
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Hvězdný model z dílny Jankiv Siblings, foto: Erik Koritko

Ručně plisované šaty, foto: Erik Koritko Umění v podobě sukně se vzorem origami,  
foto: JANKIV SIBLINGS

Sourozenci při přebíraní ocenění za nejlepší dámský 
výrobek roku, foto: JANKIV SIBLINGS

Hvězdný model z dílny Jankiv Siblings, foto: Erik Koritko



Jaro a léto je plné pozitivní energie živých barev, 
tyto atributy jsou promítnuty do jarně-letní kolekce 
Smashed Lemon 2020. Hlavní barevný směr se vydal 
cestou zelené, červené, žluté, khaki a jako doplňková 
barva se uplatní fuchsiová, cyklámenová, černá  
a škála modrých odstínů. Vzory nabídnou plné hrsti 
florálních motivů i plastických velkoplošných  
3D variací květů a palem, upoutají i surrealisticky  
ztvárněná témata tropické přírody. Těmto potiskům 
skvěle sekundují zvířecí náměty, objeví se i střídání 
geometrických vzorů, návrat hlásí tečky v těch nejrůz-
nějších velikostech. Kolekci doplní jarní outfity  
v čistém provedení i jednobarevné letní šaty v záři-
vých tónech. 

Kolekce opět nabídne rozmanité střihové 
řešení šatů, overalů, topů, kalhot i kardiganů  
s možností nekonečného kombinování podle vlastní 
odvahy a módního gusta. Z materiálů se objeví ve 
větším zastoupení bavlna, viskóza, rayon i umělé 
hedvábí. Tyto prodyšné a pohodlné materiály jsou 
ideální do teplých letních dnů a dokreslují přírodně 
laděné outfity s lehce lněným dojmem. 

Po chladných zimních dnech vám jarní část 
kolekce dodá impuls ke znovuzrození od přírodních 
do jasných barev, pomalu přecházejících v letní 
atmosféru. 

Zábavné potisky a ženské siluety na vybraných 
kouscích vás naplní letní náladou. Vychutnejte si 
kubánské rytmy s kolekcí Smashed Lemon 2020. 

Nová sezóna – nový šatník!

Vech, foto: SmaShed Lemon

Přenesme se do Karibiku, plného tance, zábavy, pláží a dovolenkové atmosféry,  
dokonale ladící s jarně-letní kolekcí Smashed Lemon 2020. 

PREDSTAVUJEME
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Uvítejte léto  
kubánskými rytmy! 
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PREDSTAVUJEME

Vech, foto: GeiSha

Voda, vzduch, oheň a země, čtyři živly, které jsou součástí představ o uspořádání světa.  
Jsou rozmanité, každý z nich má v sobě ukrytý symbolický význam, jsou dárci, inspirací,  
zároveň jsou odlišné, ale spolu tvoří celek. A přesné taková je i nejnovější kolekce holandské 
módní značky Geisha na sezónu jaro / léto 2020. 

25

Živel VODA nám do šatníku přináší celou škálu 
modrých barev. Od pastelové, blankytně modré až po 
petrolejovou. Na námořnický vzor, typické pruhy a pás-
ky se nezapomene ani v příštím roce. Základní barvy 
se kombinují s kontrastními barvami jako je červená, 
žlutá, neonově žlutá, fuchsiová, smaragdová  
a tak vytvoří zajímavý akcent outfitu či solitéru. 

OHNIVÝ živel v podání značky Geisha se nese  
v červené a fuchsiové barvě, a přechází i do pudrových 
odstínů. Rovné šaty košilového střihu nebo s páskem 
na zvýraznění pasu jsou jasným favoritem nejen pro 

ohnivé barvy. Krátké délky volných šatů doplní 
úzké kalhoty, které dodají sebevědomí každé 
ženě. Overaly zůstávají pohodlným a zároveň 
stylovým kouskem do šatníku, které vhodně 
doplní jeans bundička. Fukchsiovou  
a ostatní tóny růžové, tentokrát uvidíme 
nejen jako doplňkovou barvu, ale  
i v čistých plochách či v geomet-
rických nebo zvířecích vzorech. 

Neodmyslitelnou barevnou linkou kolekce, zvláště 
pak pro její jarní část, jsou zemité tóny jaké má barva 
ZEMĚ – hnědá, béžová, slonová kost, okrová nebo 
olivová. Jednoduché střihy se zajímavými prvky oz-
vláštňují celkový vzhled outfitu. Midi šaty s knoflíky 
uprostřed, či vyvýšené krátké kalhoty jsou „musthave“ 
ve značce Geisha. 

Posledním živlem je VZDUCH – skrývá se v kolekci 
zdánlivě nepovšimnutý, ale svojí podobu a živelnost 
ukazuje v rafinovaně zvolených střizích s vhodně zvole-
ným přírodním materiálem, který dovolí prostoupit tímto 
vzdušným živlem a rozehrát ženské hry. Pamatujme na 
to, že sebevědomé ženy chtějí být viděny... 

Příští sezónu se připravte na kombinace plné barev 
a odložte své černé kousky do pozadí, protože do 
popředí právě vstupuje nová módní kapitola  

v podání holandské značky Geisha.

ČTYŘI živly v jednom šatníku 
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Na veľtrhu sa predstavilo 603 značiek, z ktorých 399 bolo zo zahraničia  
a s danými kolekciami sa prišlo oboznámiť okolo 10 000 návštevníkov. Pri-
lákali ich nielen stáli partneri, ale aj kopec nových tvárí. Debutoval medzi nimi 
aj módny dom Emporio Armani s líniou Junior. Nebol však jediným zástupcom 
vysokej módy. Nechýbali ani Dolce&Gabbana, Little Marc Jacobs, Boss, Karl 
Lagerfeld, Miss Blumarine a ďalší. Hviezdami neboli iba zvučné mená spojené 

s oblečením. K dispozícii bola móda inšpirovaná slávnymi a populárnymi osob-
nosťami z rôznych sfér spoločenského života. Jedna z nich – portugalská fut-
balová hviezda Cristiano Ronaldo – sa dokonca prvýkrát prezentovala svojou 
vlastnou kolekciou. Medzi ostrieľanými a stabilnými výrobcami našlo svoje platné 
miesto množstvo mladých a začínajúcich subjektov a návrhárov. Ako prezradili, 
svoju produkciu, či už šiat alebo doplnkov, sa okrem nových a sviežich nápa-
dov snažili postaviť na princípoch zdravej módy. Čo bolo badať na ich výtvoroch, 
bola určite odvaha a hlad po inováciách. Narazili sme aj na niekoľko vystavu-
júcich zástupcov z Poľska. Dokázali zapadnúť do kontextu vysoko nastavenej 
kvalitatívnej latky veľtrhu a navyše sa prezentovali aj niektorými exkluzívnymi 
modelmi. Ako to bolo napríklad v prípade jedného z nich, ktorý prišiel do Flo-
rencie s tehotenskými a dojčenskými modelmi. Zaujali aj vychádzajúce značky  
a návrhári z Gruzínska.

Škála predstavených výrobkov na veľtrhu bola naozaj veľmi rozsiahla a nešlo 
iba o oblečenie, topánky a o ďalšie doplnky spojené s módou. Nechýbali ani hračky, 
knihy a ďalší užitočný sortiment pre najmenších. Podujatie sa konalo vo viacerých 
tematicky rozdielnych pavilónoch. Na poschodí toho hlavného sa zrodila nová platfor-
ma The Kid’s Lab! venovaná širokému záberu výskumu v detskej móde. Prejavil sa 
aj charitatívny duch značiek a v zástupe sprievodných výstav a iniciatív predstavila 
značka Chopard v spolupráci s Nadáciou Andrea Bocelliho sociálny projekt na rekon-
štrukciu školy v talianskej Mucci, postihnutej v roku 2016 zemetrasením. Kalendár 
veľtrhu sa zaplnil každý deň do posledného miesta. Módne prehliadky, stretnutia, 
prezentácie, ale aj zábava. Sám Raffaello Napoleone, riaditeľ Pitti Immagine, priznal: 
„To, čo bolo hneď pri vstupe do každého pavilónu evidentné, bolo obrovské množ-
stvo a vysoká úroveň mimoriadnych projektov, ktoré sprevádzali vystavené kolekcie. 
Nikdy predtým sme to tu nemali také bohaté. A to, že značky investujú do svojho 
potenciálu a snažia sa napriek nie veľmi dynamickému momentu, týkajúceho sa 
spotreby a obchodnej výmeny ísť cestou inovácií, tak v prípade štýlu ako aj mate- 
riálov, nás veľmi teší.“ 

Veľtrh Pitti Immagine Bimbo dokázal aj tentokrát zostať v línii svojej jedinečnos-
ti, ktorá mu je vlastná a ponúkol veľmi sľubné vyhliadky do budúcnosti v sektore 
detskej módy. 

Jč  

Svátek módy, řemesla a kreativity 
96. Pitti Immagine Uomo –Florencie – červen 2019

Dalo by se bez nadsázky říci, že z tradičního veletrhu pánské módní konfekce 
Pitti Uomo se stala velkolepá oslava módy, řemesla, kreativity, designu a umění. 
Dnes už 96. edice výstavy se vyvinula z nevelkého veletrhu s nabídkou skvělého 
italského krejčovského umění, tehdy ještě pořádaného v historických prostorách 
paláce Pitti ve Florencii. Dnes je to velkolepá akce Pitti Immagine Uomo, dávno 
přenesená do renesanční pevnosti florenťanského výstaviště. Ostatně už jí ani 
rozlehlý a ohraničený prostor středověkého „pentagonu“ nestačí a aktivity vázajíc 

se k této, skoro týden trvající akci, se konají nejen na výstavišti, ale po celém 
městě i přilehlém okolí. Není divu, vždyť současné špičkové módě a uměním s ní 
souvisejícím, mimořádně sluší kulisy historických památek.

V letošním červnu byla vzpomínaná novější, ale už 30-ti letá koncepce veletrhu 
s přízviskem Immagine, které je společné s dalšími florentskými veletrhy na téma 
móda (Pitti Bimbo, Pitti Filati…), a to byl důvod k mnoha oslavám na výstavišti  
i vně jeho bran. Zastavme se alespoň u některých významných jmen a značek.

Rastúca tvorivosť  
v službách deťom 
Florencia, Fortezza da Basso, 20. 6.- 22. 6. 2019

Monika kollárová, FoTo: akasTudio-collecTive    

Vysoké horúčavy, ktoré sprevádzali 89. vydanie pravidelného veľtrhu detskej módy Pitti Immagine 
Bimbo vo Florencii, navodili klímu budúcoročnej sezóny, na ktorú sa sústredili predstavené kolekcie 
a zároveň ladili druhovo i farebne s pestrým ponúkaným sortimentom. Jedno z najprestížnejšich  
a kľúčových podujatí v sektore zostalo verné tradičnému obsahu, ale nešetrilo ani mnohými novinkami. A keďže bolo venované najmenším, prvky 
hravosti a s ňou súvisiacej tvorivosti bolo cítiť na každej strane.
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PRVNÍ POKUS
To byl název přehlídky závěrečných semestrál-

ních prací Vyšší odborné školy oděvního návrhářství 
z pražských Holešovic. Přehlídka se konala ke kon-
ci školního roku v centru Prahy. Název byl víc než 
příznačný, studenti dostali mimořádný úkol a s ním  
i mimořádnou příležitost. Zkusit si tvorbu ve spolu-
práci s výrobou a zvyknout si na mantinely, které je 
v budoucím profesním životě čekají. Není jich málo. 
Škola sice připraví své posluchače na mnohá úskalí, 
dostanou řemeslné dovednosti, dotknou se módní 
tvorby, naučí se své představy nakreslit a realizovat, 
pochopí, že módní svět není ze zlata, jak se tváří  
a že jenom poctivá práce a nezměrné úsilí může při-
nést kýžené cíle. V průběhu studií je módní tvorba 
stále jen „hra“, která je odměněna hodnocením pe-
dagogů, ale ani horší známka není životní prohrou.

V okamžiku, kdy nastoupí do hry výrobní pro-
ces se vše mění. Akciová společnost Mileta z Hořic  

v Podkrkonoší poskytla škole vzácnou příležitost. 
Studenti si mohli vytvořit osobitý návrh pro tisk 
na průmyslovém digitálním stroji, který pak rea-
lizovali a aplikovali na své návrhy oděvních kre-
ací. Že to nebyla procházka růžovým sadem, už 
všichni vědí. I když byly nutné jisté korekce tisku  

a v některých případech se začínalo znovu od nuly, 
konečný výsledek byl překvapivý. Podkladový 
materiál pro tvorbu poskytla Mileta a její odborní 
pracovníci pomohli přenést a korigovat návrhy  
z nosičů studentů do potřeb stroje. I tak bylo nutné 
navštívit výrobu dvakrát, aby vše dobře dopadlo.  
A také dopadlo, i práce prvního ročníku byly překva-
pivě působivé a nepostrádaly profesionální výtvar-
nou i konstrukční úroveň.

Velké díky jistě patří řediteli Milety,a.s. Ing Otaka-
ru Petráškovi za to, že poskytl tuto příležitost, která 
jistě „zdržovala“ jeho lidi v pracovním procesu. Vel-
kou roli sehráli i odborní pedagogové školy, Česlav 

Jaroš akad. mal., Mgr. Zdena Sunéčková a Simona 
Muhrová. A tak to má být, školy nesmí být odříznuté 
od výrobního procesu a tvořit jen ve vakuu školních 
skleníků. Škoda je, že textilní výroba v našich kra-
jích je mizivá a škol s obdobnou náplní příliš. 

d-club, FoTo: archív auTora

K této příležitosti uspořádalo Muzeum módy a textilu v paláci Pitti výstavu Ro-
manzo Breve di Moda Mashile s průřezem třiceti let pánské módy od roku 1989. 
Výstava v historických prostorách paláce s nesčetnými modely či jejich fragmen-
ty a s doplňky umístěnými svisle i vodorovně na panelech poukazuje na mimořád-
ný třicetiletý příběh evoluce pánské módy. Projekt je vzpomínkou na Marca Rivetti 
a bude stálou kolekcí muzea s vydaným katalogem 30 let Pitti Immagine Uomo.

Speciální host klání je i pařížský salon a značka Givenchi, Jeho umělecký 
ředitel Clare Waight Keller, britský stylista a umělecký ředitel LVMH group od roku 
2017, presentoval novou pánskou kolekci ikonické značky na speciálním večeru.

Salvatore Ferragamo v módní show „Florence Calling“ určené sezóně jaro  
a léto 2020 presentoval pánskou kolekci přímo na náměstí Piazza della Signoria 
před historickou radnicí – Palazzo Vechio.

Gucci Garden – Gucci u této příležitosti zase slavnostně otevřel nové výstavní 
prostory ve svém paláci na náměstí Piazza della Signoria. Na neobvyklé inovační 
výstavě se stopami cest a výprav zachová materiály a objekty z bytových archivů, 
aby byly impulsem k novým kreativitám.

Na výstavišti pak byla vzdána pocta nedávno zesnulé ikoně - Karl Lagerfeldu  
s presentací pánské módy, včetně obuvi, brýlí, denimového programu a plážového 
oblečení. Výstava byla oslavou nesmírného odkazu velkého tvůrce.

A/X Armani Exchange – velký prostor pevnosti obsadila značka Armani. Jak 
sám módní tvůrce vzpomíná, měl již v roce 1991 intuici a nazval si ji A/X. Soustře-
dil se na reálnou ulici ještě před tím, než se stala „módou“. Vytváří trvanlivé 
městské oděvy pro mladou generaci i ty, co se mladými cítí, včetně doplňků. 
Kolekce pánských a dámských oděvů (dalo by se říci v partnerském vzhledu) je 
barevná, pestrá, sportovní, plná technických materiálů a neobvyklého konfekční-
ho zpracování.

Speciálním hostem této edice byla Čína. Výstavní prostor dostalo 10 význam-
ných čínských módních designérů, kteří měli možnost předvést své kreace na 
módní přehlídce. Jiný projekt představil talenty Skandinávie s nordickou atmo-
sférou.

To je jen malý výčet všech aktivit kolem letošního Pitti Immagine Uomo.  
O jeho významu hovoří čísla: presentovalo se 1 220 značek na výstavním pros-
toru 60 000 m2, zúčastnilo se 30 000 návštěvníků a z toho 19 100 obchodníků. 
Kromě Itálie další země světa – Japonsko, Německo, Velká Británie, Holandsko, 
Španělsko, Turecko, Francie, Švýcarsko, Korea, USA, Rusko, Rakousko, Švédsko, 
Austrálie… 

Veletrh byl tradičně rozčleněn do 13-ti tematických sekcí, které se vzájemně 
doplňují či prolínají. Není to přímo veletrh výběrový, ale výběr toho nejlepšího je 
zde patrný. 

 JAKÁ TEDY BUDE MÓDNÍ VIZE PRO PÁNSKOU 
MÓDNÍ SEZÓNU JARO/LÉTO 2020? 
Bude to pestrý výběr konvenčně nekonvenčního stylingu, soustředěného na 

sport, volnočasové aktivity, letní čas dovolených i zahradních slavností. Barva  
a její svěží kombinace vytvoří důležitou složku oděvů, podstatná je kvalita kon-
fekčního zpracování novodobými technologiemi v odlehčených variantách a za po-
užití jak kvalitních a špičkově zpracovaných přírodních vlákenných komponentů, 
tak vysoce technických uměle vytvořených typů. Řemeslo a umělecký design re-
agují na konfekční možnosti originální, mnohdy ruční prací, ať už se jedná o dekor 
třeba ruční malby, nebo tvorbu originálních doplňků. Ekologie a trvale udržitelný 
rozvoj jsou dnes všude deklarovány téměř jako slovo boží, ale v těchto prostorách 
a u tamních značek těmto snahám věřím. 
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Ako ovplyvňuje umelá inteligencia 
trendy v módnom priemysle? 
Sprac. Dv, ZDroj: aI-UnIteD 

Tento článok nazerá za kulisy módneho priemyslu a na to, ako umelá inteligencia môže ovplyvňovať trendy a štýly módnych značiek. Umelá inteligencia 
(UI), ktorá spôsobila revolúciu v mnohých priemyselných odvetviach súčasne, viedla k obrovskému zvýšeniu výkonu, kvality a ponuky. V minulom roku 
vzniklo mnoho nových spoločností a niektoré z nich začlenili UI do svojich výrobkov. 

Tu sú príklady:
Detský monitor Cocoon Cam Clarity. Je to inteligentný 

detský monitor, ktorý dokáže zistiť, či dieťa dýcha 
alebo nie a poskytuje užívateľovi údaje a výstrahy 
v reálnom čase. Výhodou tohto zariadenie je to, že 
umožňuje obojsmernú interakciu s dieťaťom bez po-
treby ďalšieho príslušenstva na nosenie alebo odev. 
To sa dosiahlo vďaka algoritmom strojového učenia  
a HD kamere namontovanej nad kolísku dieťaťa.

Deepmind AlphaFold: Tento systém vyvíja trojroz-
merné modely proteínov a je oveľa presnejší ako tie 
predchádzajúce, pretože robí veľký pokrok pri riešení 
jednej z hlavných úloh biológie. 

Vidíme však iba špičku ľadovca. Ako je dobre zná-
me, hĺbkové vzdelávanie je podmnožinou strojového 
učenia, ktoré je schopné pripravovať zložité zobrazo-
vanie veľkých dát. Preto významne prispelo k väčšine 
potenciálnych prelomov v roku 2018. Je zrejmé, že UI 
má zásadný vplyv na rozvoj mnohých priemyslových 
odvetví, napríklad biomedicíny, poľnohospodárstva  
a robotiky. Umelá inteligencia vládne svetu.

Aký vplyv má vzhľadom na uvedené skutočnosti UI v tomto 
roku na módny priemysel? 

Najprv by sme mali pochopiť, čo je stredobodom 
módneho priemyslu. Toto odvetvie je známe tým, že 
ukazuje luxus, silu a extravaganciu. Kto nerád vyni-
ká? Spoločnosti využívajú súbor zásad a techník, kto-
ré ich robia výraznými, ale aj odlišnými. Je to značka, 
ktorá začína a končí logom – módne značky majú  

k dispozícii veľké množstvo vizuálnych prostriedkov, 
ako sú farby, vzory aj tvary, aby ukázali svoju jedi-
nečnosť. 

Čo by sa stalo, keby sme počítač naučili, ako sa učiť  
a personalizovať užívateľskú skúsenosť? 

Už sme spomenuli, že v poslednom čase došlo  
v mnohých odvetviach k prielomom a módny priemy-
sel nie je výnimkou. Veľké značky ako Nike, Adidas, 
Burberry a Levi uskutočňujú výskum, pričom výsled-
ky aplikujú zavádzaním UI do všetkých výrobkov  
a operácií od prispôsobených tenisiek po chatboty, 
tzn. roboty, ktoré pomáhajú zákazníkom pri kúpe. 

POČÍTAČOVÝ MÁG

Čo by sa malo stať, aby počítač tomuto vizuálne-
mu radu porozumel? Počítačové videnie je stredo-
bodom našej pozornosti. Ak ste geek („počítačový 
mág“, expert, pozn. redakcie), vstúpte do svojho not-
booku a hrajte sa. Nie je úžasné pozerať sa na svet 
z pohľadu počítača? Nedávne úspechy počítačového 
videnia a rast online obchodu vzbudili u ľudí veľkú 
túžbu zmeniť počítače na vizuálnych odborníkov. Ne-
ustále meniace sa trendy v módnom priemysle vytvo-
rili jedinečnú príležitosť používať výpočtové algoritmy 
na existujúce veľké údaje, aby získali také odborné 
znalosti a skúsenosti, aké nemôže v oblasti módy 
dosiahnuť žiaden odborník. 

Cornellská univerzita uverejnila v jednom článku 
nasledujúcej štúdie:

Päť ľudí na Amazon Technical Turk malo ozna-
čiť obrázky produktu do kategórie „košík“ podľa 
viditeľnosti loga do jednej z troch skupín: logo (i), 
opakované logo alebo monogram (ii) a bez loga (iii).  
V 46% obrázkov bolo logo a v 51% obrázkov nebolo 
žiadne logo. Je pozoruhodné, že klasifikátor prepo-
vedal správne 65,01% značiek v skupine i, 68,67  
v skupine ii a 54,46% v skupine iii. Je to veľmi dô-
ležité, pretože skupinu iii tvorí väčšina údajov súboru  
a potvrdzuje, že hĺbkoví klasifikátori sú schopní skú-
mať jedinečné vizuálne vlastnosti všetkých troch 
skupín. 

Ešte predtým sa uskutočnilo niekoľko zaujíma-
vých štúdií o kompatibilite oblečenia, odporúčaniach, 
trendoch a štýle. Počítačové videnie kvantifikuje 
hĺbkové reprezentácie, analyzuje a interpretuje vizu-
álne prvky módnych značiek. Ak poznáme techniky 
módnych spoločností na zvýraznenie ich značiek, 
dostaneme príležitosť objaviť vzťahy medzi časťami 
algoritmu, ktoré rozoznávajú obrázky loga módnych 
značiek a časťami systému rozoznávajúcimi vzory. 

Závery, ktoré z tohto vychádzajú sú, že:
- UI ovplyvňuje mnoho priemyselných odvetví
- Použitie UI v módnom priemysle vedie k výrobe 

lepších výrobkov a zvyšuje kvalitu služieb zákazní-
kom

- UI je schopná prekonať ľudského odborníka pri 
rozpoznávaní módnej značky jednoducho rozpozna-
ním vzorov, aj keď chýba logo.

Čína po storočiach predbehne najväčší módny trh na svete, USA. Predpokladá 
sa, že rast módneho priemyslu klesne na 3,5 až 4,5% v porovnaní s rokom 2018, 
kedy dosahoval 4 až 5%.

Módni manažéri, s ktorými sa viedli rozhovory po celom svete, uviedli, že ich 
najväčšou obavou je „riešenie nestálosti, neistoty a otrasov v globálnej ekonomi-

ke“. Tieto vyhliadky ohrozujú obchodné obmedzenia a spomalenie hospodárskeho 
rastu, a to aj na hlavných ázijských rastových trhoch. K tomu prispieva neistota 
spôsobená vývojom Brexitu. 

„Optimizmus existuje iba v konkrétnych oblastiach, najmä v Severnej Amerike 
a luxusnom segmente, čo je dôsledkom silného výkonu v roku 2018,“ uviedol  

Módny priemysel očakávajú už  
v tomto roku drastické zmeny 
Sprac. Dv, ZDroj McKInSey 

The Business of Fashion a McKinsey & Company je podnikateľský poradca, ktorý zverejnil štúdiu o zásadných zmenách v správaní spotrebiteľov  
až po zásadnú transformáciu módneho systému v módnom priemysle, ktorá sa má začať už v priebehu tohto roka. V závere štúdie – spoločnej analýzy  
The Business of Fashion (BoF) und McKinsey & Company pod názvom Stav módy 2019 prinesie rok 2019 v módnom priemysle drastické zmeny. 
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VÝROBCE PÁNSKÝCH ODĚVŮ

zakladateľ a šéfredaktor spoločnosti Boan Imran Amed. „Spoločnosti však  
nemôžu odpočívať na vavrínoch, pretože trh je naďalej formovaný radikálnymi 
zmenami v globálnej ekonomike a meniacim sa správaním spotrebiteľov,“ dodáva 
Amed. 

Achim Berg, senior partner a expert na módny a luxusný priemysel v spoloč-
nosti McKinsey komentuje: „Iba dva segmenty trhu nadpriemerne porastú v roku 
2019. Segment hodnoty, tj. móda zameraná na cenu, porastie o 5 až 6% percent 
a luxusný segment o 4,5 až 5,5 percent. Práve poskytovatelia hodnoty prispeli 
kvalitnými ofenzívami k segmentu stredného trhu. Luxusný segment bude zase 
profitovať z rýchlo rastúcich ázijských trhov a pokračujúceho globálneho rozma-
chu v cestovaní v roku 2019. V módnom priemysle dnes platí viac ako kedykoľvek 
predtým – víťaz berie všetko.“ 

 NAJVÄČŠÍ VÍŤAZI: 20 SPOLOČNOSTÍ  
DOMINUJE PRIDANEJ HODNOTE

Módny priemysel ovláda 20 „super víťazov“. Ide o kótované spoločnosti, ktoré 
čoraz viac delia zoskupenie ziskov tohto odvetvia medzi seba. Patria sem značky 
ako Nike, LVMH a Inditex (ďalej aj T.J.Maxx, Hermès, H&M, Richemont, Addidas, 
či Pandora...). Celkovo si táto TOP dvadsiatka účtuje pridanú hodnotu vo výš-
ke približne 25 miliárd dolárov. To zodpovedá 97 percentám celého priemyslu. 
V roku 2010 bol ich podiel ešte len 70 percent - koncentrácia sa teda zvyšuje. 
Severoamerické obchodné domy stratili vedenie v tejto skupine – žiadny z nich sa 
dlhodobo nedokázal presadiť v top 20. Dokonca aj online maloobchodníci musia 
stále bojovať o svoje miesto v tomto exkluzívnom zoskupení. Zatiaľ nikto z nich 
sa do 20-ky neprebojoval. 

 V PRIEBEHU TOHTO ROKA BUDE DESAŤ  
TRENDOV FORMOVAŤ MÓDNY PRIEMYSEL 

Módne spoločnosti nemusia čeliť len zložitejšiemu hospodárskemu prostrediu. 
Musia sa tiež naučiť prispôsobovať sa novým spotrebiteľským trendom a otrasom 

v módnom systéme. Prieskum medzi približne 300 vedúcimi pracovníkmi ukazuje 
desať trendov, ktoré majú mať výrazný vplyv na priemysel v tomto roku:

1. Klesajúci trend v kľúčových ekonomických ukazovateľoch a ďalšie destabili-
zujúce sily vyžadujú väčšiu opatrnosť pri plánovaní.

2. India sa so svojou rastúcou strednou triedou a posilneným výrobným sekto-
rom stáva hotspotom módneho priemyslu.

3. Každá spoločnosť by mala vypracovať pohotovostný plán, aby mohla čeliť 
potencionálnym otrasom hodnotového reťazca.

4. Životný cyklus jednotlivých módnych výrobkov sa predlžuje, pretože nové 
obchodné modely sa ďalej vyvíjajú s použitým, repasovaným, opraveným a pre-
najatým odevom.

5. Nadšenie mladej generácie pre sociálnu angažovanosť a ochranu životného 
prostredia už nie trendovou záležitosťou. Značky musia túto skutočnosť vziať do 
úvahy, aby získali viac spotrebiteľov, ako aj nové talenty.

6. Pri mobilnom nakupovaní sa časový odstup medzi objavením produktu  
a jeho nákupom stáva pre čoraz netrpezlivejších zákazníkov rozhodujúcim. Chcú 
okamžite kúpiť produkty, ktoré videli a o ktorých sa informovali.

7. Po tom, čo spoločnosti roky výsostne vládnu nad osobnými údajmi a ich 
spracovaním, čoraz viac podozrivých spotrebiteľov očakáva väčšiu transparent-
nosť a informácie.

8. Ako reakciu na nové malé značky, ktoré v dôsledku klesajúcej lojality zna-
čiek a zvýšenej túžby po inováciách rýchlo získavajú pôdu pod nohami, začínajú 
tradičné značky zásadne revidovať svoj obchodný model, imidž a ponuky.

9. S rastúcou konkurenciou a nárokmi stať sa preferovanou platformou pre 
zákazníkov a značky, budú poskytovatelia e-commerce stále viac podporovať ino-
vácie ziskovými doplnkovými službami.

10. Automatizácia a analýza údajov umožňujú novej generácii začínajúcich pod-
nikov ponúkať agilnú zákazkovú výrobu.
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Čína je vďaka technológiám na prvom 
mieste v indexe globálnych centier výroby 
Sprac. SIch, ZDroj: cUShMan&WaKefIelD

Globálny poskytovateľ realitných služieb 
Cushman&Wakefield zverejnil novú správu, v ktorej 
hodnotí 48 svetových lokalít z pohľadu vhodnosti na 
rozširovanie či sťahovanie prevádzok globálnych vý-
robcov. Hoci sa konkrétne potreby rôznych výrobcov 
líšia, vďaka vládnym investíciám do prijatia technoló-
gií sa v tomto smere darí Číne. Spojené štáty sú zase 
najatraktívnejšie pre firmy, ktoré sa snažia minimali-
zovať ekonomické a politické riziká.

Index výrobného rizika (Manufacturing Risk index, 
MRI) spoločnosti Cushman&Wakefield posudzuje 
každú krajinu podľa 20 premenných, z ktorých vy-
chádzajú tri rebríčky hodnotiace podmienky, náklady 
a riziká pre výrobu. Zdrojové údaje indexu pochádzajú 
z radu spoľahlivých zdrojov, od Svetovej banky, UNC-
TAD a OxfordEconomics.

Zo správy vyplýva, že z pohľadu zák-
ladného scenára, ktorý prikladá rovnakú 
dôležitosť podmienkam na podnikanie  
a cenovej konkurencieschopnosti v da-
nej krajine, je na prvom mieste Čína. Na 
druhom mieste sa umiestnili Spojené 
štáty, nasledované v prvej pätici ešte 
Indiou, Kanadou a Českou republikou. 
Slovenská republika dosiahla najvyššie 
pozície z európskych krajín, pričom na 
popredných miestach sa umiestnili tiež 
Poľsko, Litva a Maďarsko.

Pri pohľade na dáta z hľadiska nákla-
dov, ktoré uprednostňujú krajiny s nižšími prevádz-
kovými výdavkami vrátane mzdových, sa na prvom 
mieste stále drží Čína a ázijské krajiny dominujú aj 
v prvej desiatke. Z iných oblastí sa v prvej desiatke 
umiestnili iba Litva na siedmom a Rumunsko na ôs-
mom mieste.

Tretí rebríček – na základe rizík - berie do úvahy 
rastúce geopolitické riziko a vyhýba sa krajinám, kde 
sú ekonomické a politické hrozby najmenšie. V tom-

to ohľade vedie Severná Amerika s USA na prvom  
a Kanadou na druhom mieste, pričom Čína sa prepad-
la až na štvrté miesto. Na európske krajiny pripadá 
viac ako polovica prvej desiatky – vedie Česká repub-
lika, ktorá sa v rebríčku umiestnila celkovo na tretej 
priečke a z ďalších európskych krajín sa do prvej 
desiatky presadili ešte Nemecko, Dánsko, Fínsko, 
Rakúsko a Veľká Británia.

 SLOVENSKÁ REPUBLIKA V MIERE 
ATRAKTIVITY PRE ČÍNSKYCH  
INVESTOROV ZAOSTÁVA

Parametre a rizikové faktory pre investičné poh-
nútky čínskych investorov sú výrazne vyššie, ako je 
to pri okolitých štátoch a hlavne pri Českej republike, 
ktorá je lídrom v atraktívnosti na európskom trhu. 

Politická situácia, stabilita trhu, ako aj výhodnejšia 
geografická poloha smerom k veľkým európskym 
ekonomikám, ho predurčuje na expanzný rast pre 
ázijské subjekty. 

Čo sa Slovenska týka, tu je pre čínskych investo-
rov na mieste istá opatrnosť. Hoci je politická situácia 
stabilná a ekonomické ukazovatele indikujú rekordné 
parametre, evidujeme nízke percento nezamestna-
nosti a nízke zdroje pracovnej sily.

Problémom je taktiež cestná infraštruktúra, ktorá 
brzdí ekonomický rozvoj a expanzné plány investo-
rov, a to aj v oblastiach s relatívne vysokou mierou 
nezamestnanosti, kde je predpoklad pre alokáciu pra-
covnej sily do výrobného prostredia.

Každopádne vnímame impulzy zo strany čínskych 
podnikov investovať na Slovensku, hlavne v južných 
oblastiach s ľahkou dostupnosťou maďarského trhu 
a využitím stále ekonomicky najvýhodnejšej lodnej 
dopravy po Dunaji smerom k západným európskym 
trhom.

„Z pohľadu logistiky sme však bezpochyby zau-
jímavým teritóriom, kde dodávatelia a ich komodity 
môžu prúdiť na náš trh odklonením z tzv. euroázij-
skej železničnej linky alebo tiež novou suchozem-
skou hodvábnou cestou. Tento hlavný železničný 
koridor by mal smerovať z prístavu Lianyungang cez 
Mongolsko, Kazachstan, Rusko až do Poľska. Každo-
pádne si tento dopravný projekt vyžaduje významné 
investície a politické aktivity z čínskej strany smerom 
k dotknutým štátom, čo môže výrazne spomaliť 
plány a negatívne ovplyvniť celkový zámer tohto ob-
rovského logistického projektu,“ povedal Anton Jase-
novec, vedúci oddelenia priemyselných nehnuteľností  
v Cushman&Wakefield na Slovensku.

Autorka štúdie Lisa Grahamová, vedúca oddelenia 
spoločnosti Cushman&Wakefieldprieskumu odvetvia 
logistiky a priemyslu v regióne EMEA, prehlásila: 
„Tieto rebríčky poskytujú zásadný pohľad do rapídne 
sa vyvíjajúceho odvetvia výroby a do rozhodujúcich 
faktorov pri voľbe lokalít. Globálna výroba vstúpila 
do novej éry, ktorá sa vyznačuje rastúcim vplyvom 

technológií pri riešení otázok produktivity, 
nedostatku pracovných síl a bezpečnosti 
v odvetviach výroby a logistiky.

Sme svedkami vzostupu niekdajších 
nízkonákladových oblastí, ako Čína a In-
dia v reťazci tvorby hodnoty, a to vďaka 
vládnej podpore adopcie technológií. Pre-
to si v našich rebríčkoch tak dobre viedli 
práve ázijské krajiny. Táto oblasť však 
stále vzbudzuje obavy ohľadom duševné-
ho vlastníctva, čo znamená, že aj napriek 
vyšším nákladom budú ťažiskom výroby 
aj naďalej krajiny v Severnej Amerike  

a Európe.“
Rob Hall, vedúci logistického a priemyselného tímu 

spoločnosti Cushman&Wakefield pre región EMEA, 
povedal: „Sme svedkami prejavov protekcionizmu  
a nacionalizmu, ktoré ohrozujú globálne a regionálne 
dodávateľské reťazce. V Európe výsledok prebieha-
júcich rokovaní o Brexite pozmení ako regionálnu  
výrobu, tak vnútroštátne a medzinárodné pohyby 
tovaru.“

• Index výrobného rizika zostavený spoločnosťou Cushman&Wakefield ukazuje, ako 
niekdajšie nízkonákladové oblasti, ako napr. Čína a India, vďaka vládou podporovanej 

adopcii technológií stúpajú na rebríčku tvorby hodnoty.

• Kvôli rastúcim obavám ohľadom ochrany duševného vlastníctva a vďaka dostup-
nosti kvalifikovanej pracovnej sily zostávajú Spojené štáty na prvom mieste v rebríč-

ku zostaveného z hľadiska minimalizácie geopolitických rizík.

• Nízkonákladové oblasti v juhovýchodnej Ázii sú stále veľmi atraktívne pre výrobu 
s veľkým podielom práce.

• Európske výrobné linky a voľný pohyb tovaru môže utrpieť Brexitom bez dohody.

Cushman&Wakefield – Index výrobného rizika 2019

Celkové poradie Základné kritériá Nákladové kritérium Rizikové kritéria

1 Čína Čína Spojené štáty

2 Spojené štáty Malajzia Kanada

3 India Vietnam Česká republika

4 Kanada Indonézia Čína

5 Česká republika India Singapur

6 Poľsko Thajsko Nemecko

7 Malajzia Litva Dánsko

8 Litva Rumunsko Fínsko

9 Maďarsko Srí Lanka Rakúsko

10 Thajsko Poľsko Veľká Británia
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 PLISÉ SE SLOVENSKY  
ŘEKNE JANKIV SIBLINGS
Úplně poprvé se návštěvníci seznámí třeba se slo-

venskou oděvní značkou Jankiv Siblings, která se spe-
cializuje na design a výrobu plisovaných oděvů. Značku 
před dvěma lety založili bratr a sestra, kteří se nadchli 
technologií plisování, sami navrhují originální dámské  

a dětské oblečení a také ho vlastnoručně plisují. Veške-
rá výroba probíhá na Slovensku a výsledné designérské 
kousky si oblíbily majitelky v několika zemích včetně 
Itálie, Francie nebo USA.

Jankiv Siblings je jedním z mnoha překvapení, které 
pro návštěvníky chystá srpnový veletrh STYL. V pavilo-
nu P se chystá široká nabídka dámské, pánské a dětské 
konfekce, volnočasové módy, prádla a plavek, doplňků 
i bižuterie. Z domácích renomovaných firem vystavu-
jí třeba specialista na klobouky a jiné pokrývky hlavy 
Karpet nebo výrobci dámských oděvů Sophia Bohemia 
a Jopess fashion. Na český trh míří maďarská značka 
dámského spodního prádla, nočního prádla a plavek 
Poppy a po několika letech se na brněnský veletrh 
vrací známý slovenský výrobce prádla a dámské 
módy Favab. Pozornost si určitě zaslouží holand-
ská značka dámské módy Geisha nebo italská 
značka ležérní mladé módy Devergo. 

 ZA PŘÍRODNÍMI  
MATERIÁLY  
DO AUSTRÁLIE
V sekci autorské tvorby a originální 

malosériové výroby DESIGN STREET se 
představí další nepřehlédnutelná značka. 
Příběh dámské módy Saffrine se pojí  
s vášní pro cestování, poznáváním 
nových kultur a také s respektem  
k přírodě. Butikovou značku Saffri-
ne založil australský profesionální 
fotograf, je inspirovaná různými 
kulturami a zaujme fotografickými 

potisky. Jde o etickou módu, která pracuje s přírodními 
materiály jako hedvábí, bambus, organická bavlna nebo 
kašmír a ve výrobě sází na řemeslnou kvalitu. Značka 
Saffrine je součástí sílícího proudu, který volá po udrži-
telné módě a ekologickém přístupu k oblékání. Respekt 
k přírodě na veletrhu STYL zdůrazňuje nový obor ORGA-
NIC/VEGAN, který zahrnuje oděvy a prádlo pro dospělé 
i děti z ekologických materiálů (bio bavlna, len, hedvábí, 
vlna, konopí, bambus a vlna). Navíc zde bude prostor  
i pro zbytkovou metráž. 

Obchodníci s obuví a koženou galanterií opět zamíří 
do pavilonu F, kde je čekají nové kolekce vystavovate-
lů zvučných jmen. Nechybí mezi nimi Caprice, Gabor, 
Jana shoes, Konsorcium T+M, Marco Tozzi, S.Oliver,  
Wortmann a další. Široká bude nabídka dětské obu-
vi, kterou přivezou například firmy CatwalkVertrieb,  
DDstep, HP Čechtín, IMAC, JONAP, Legero, Drago Style, 
Obutex ČR, Pegres obuv a Salamander. A také veletrh 
KABO se rozroste o obor VEGANSKÁ OBUV (veganská 
kůže, eco-mikrovlákna apod.).

 VELETRHY PROŠKOLÍ  
VAŠE PRODAVAČE 
Doprovodný program veletrhů STYL a KABO tento-

krát cílí na odborný personál prodejen. O víkendu mo-

hou vždy ve stejný čas navštívit unikátní profesionální 
přednášky plné know-how, které zlepší jejich prodejní 
dovednosti. Například v pavilonu P na téma „Jak ses-
tavit prodejní kolekci“ se specialistkou na prodejní stra-
tegii z firmy Fashion Planet. V pavilonu F to bude mi-
niškolení na téma „Jak prodávat doplňkový sortiment“, 
jehož partnerem je firma Torumia. Odborné přednášky 
jsou stejně jako vstup na veletrhy pro členy Klubu náv-
štěvníků STYL a KABO a jejich doprovod zdarma. Pokud 
klubovou kartu ještě nemáte a podnikáte nebo pracujete  
v oboru textilního, oděvního, obuvnického a kožedělné-
ho průmyslu, můžete o ni požádat. Informace najdete na 
webových stránkách veletrhů.

Kdo z návštěvníků se těší na módní přehlídky, opět 
nebude zklamán. Každý veletržní den se na mole v pavi-
lonu P uskuteční hned čtyři přehlídky jak dámské a pán-
ské konfekce, tak kolekcí oděvních návrhářů. Střídat se 
budou dvě různé přehlídky, takže každý den proběhne 
dvakrát STYL SHOW I a dvakrát STYL SHOW II.

Součástí veletržního programu budou také dva slav-
nostní ceremoniály, které se odehrají v prostoru KABO 

LOUNGE v pavilonu F.  V sobotu zde úspěšní výrobci 
převezmou ocenění Česká kvalita a Žirafa – zdra-
votně nezávadná dětská obuv. V neděli pak budou 

oficiálně vyhlášeni a odměněni vítězové  
13. ročníku soutěže mladých designé-
rů obuvi a kožené galanterie o Cenu 
Nadace Jana Pivečky.

 ÚNOROVÉ  
VELETRHY  
ČEKÁ PROMĚNA

Český a slovenský trh s mó-
dou se mění, zahýbal s ním vstup 

nových velkých hráčů a neustále roste 
význam internetových prodejců. Proto se 

změny nevyhnou ani tradičním veletrhům módy, 
které se v Brně pořádají již od roku 1993. Pořa-
datelé pracují na přípravě nové koncepce, která 
reflektuje měnící se situaci na domácím trhu. 
Nová podoba STYL a KABO se chystá už na únor 
2020, těšte se!

Více informací najdete na www.bvv.cz/styl-kabo.

POZVÁNKA

MK, foto: veletrhy Brno

Poslední srpnový víkend by si v kalendáři měli označit majitelé butiků i e-shopů, kteří se chtějí už 
v předstihu seznámit s módními trendy a kolekcemi pro příští jaro a léto. 54. mezinárodní veletrhy 
módy STYL a KABO v Brně potrvají od 24. do 26. srpna a vystavovatelé přivezou novinky více než 
500 značek oděvů, prádla, obuvi i kožené galanterie z 20 zemí světa.

Brněnské výstaviště se už strojí  
do gala, v srpnu bude patřit módě
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Budúcnosť módy v znamení  
zelených alternatív
Monika kollárová, Florencia, Foto: archív autora

To, že sa práve jedna z prestížnych talianskych 
značiek vysokej módy rozhodla v tak zaujímavom  
a obsiahlom projekte vyjadriť k tejto téme, nie je žiad-
nou náhodou. Veď jej zakladateľ – módny návrhár Sal-
vatore Ferragamo, špecializujúci sa na výrobu topánok 
a označovaný ako “vytúžený obuvník”, sa už v začiat-
koch svojej kariéry stretol s nevyhnutnosťou podriadiť 
výrobky experimentovaniu s materiálmi. Značka, ktorá 

vznikla v roku 1927 čelila medzi dvoma svetovými voj-
nami problému dostupnosti kvalitných materiálov, a tak 
sa Ferragamo začal obzerať po alternatívach, ako boli 
napríklad papier, rybia koža, celofán, korok, filc, konope 
a iné. Nadviazať na jeho priekopnícke intuície a pokra-
čovať v rovnakom konaní aj v dnešnej dobe, kedy to 
už je z mnohých dôvodov naozaj nevyhnutnosťou, bolo 
jedným z hlavných zámerov Stefanie Ricciovej, autorky 
expozičného projektu “Sustainable Thinking” a riaditeľ-
ky Museo Salvatore Ferragamo a Nadácie Ferragamo. 
Výstava predstavuje príbeh vyrozprávaný širokému pub-
liku, ktorý využíva obsiahly slovník módy, kultúry a ma-
teriálov na to, aby podnietil na zamyslenie sa nad témou 
rešpektovania a šetrenia životného prostredia, stále viac 
urgentnou a kľúčovou v takmer všetkých sektoroch. Pro-
stredníctvom bohatej zbierky diel rôzneho druhu módni 
dizajnéri a medzinárodní umelci prezentujú svoj vlastný 
postoj a konkrétne riešenia k obnove vzťahu s prírodou 
uplatnením organických materiálov, recykláciou a efek-
tívnym využívaním moderných technológií. 

Výstavu uvádzajú umelecké kompozície, ktoré pou-
kazujú na kritický faktor znečisťovania a snažia sa ho 
priblížiť zobrazením kontrastov medzi príkladmi zdra-
vých prírodných materiálov a tých umelých, so škodlivý-
mi účinkami. A potom je už návštevník vtiahnutý do deja 
poučnej a pestrej lekcie, interpretovanej odľahčeným 
spôsobom v sugestívnych podzemných chodbách lemo-
vaných stenami s pôvodným kameňom, v priestoroch 

paláca Spini Feroni, ktorý je v súčasnosti považovaný 
za jeden z najlepších príkladov rezidenčnej architektúry 
vo Florencii, pochádzajúcej z obdobia stredoveku. Moh-
lo by sa zdať, že príliš veľa aspektov podujatia vedie  
k silnej nostalgii a k návratom. Skutočnosť však toto 
zdanie vyvracia a po krátkej chvíli skúmania vysta-
vených exponátov je jasné, že reč je tu o budúcnosti.  
O zdravej budúcnosti vytvorenej aj zásluhou zdravej 
módy. Podieľať sa na nej môžu napríklad prebytky  
z priemyselnej výroby, ako recyklovaná farbená bavlna 
Ecotec®, či zvyšky vzácnej vlny Re.VerSo™. Nemenej 
užitočný je aj po-konzumný odpad ako plastové fľaše, 
ktoré sú schopné pretransformovať sa v plnej miere 
do materiálu Newlife™. Vystavené odevy a doplnky 
interpretujú základný koncept cirkulujúcej ekonómie, 
ktorá dokáže nepotrebné materiály určené na likvidá-
ciu konvertovať na kvalitné a plne využiteľné produkty.  

K takýmto príkladom sa radí Bottletop, ktorý využíva 
otváracie jazýčky z plechoviek, alebo RÆBURN, uplat-
ňujúci vo svojich športových modeloch zvyšky rôznych 
vojenských materiálov. Výstava ponúkne aj alternatívne 

zdroje pre vzácnejšie materiály, ako sú hodváb, koža  
a čipka. V ohrození v súčasnosti nie je však iba životné 
prostredie, ale silný tlak globalizácie posúva stále viac  
k zániku aj vzácne techniky antickej manuálnej výroby. 
Na jej záchranu, ktorá je mimochodom schopná veľmi 
efektívne spolupracovať na vytvorení zdravej módy, tak-
tiež poukazuje výstava. Pozornosť venuje v rozsiahlej mie- 
re i inováciám, po ktorých volá budúcnosť. Nová generá-
cia materiálov a pokrokových technológií je výsledkom 
vízie zlučujúcej zodpovedný vzťah k prírode a tvorivosť. 
Prekvapením už nie je polyamid, ktorý sa rozloží za päť 
minút, či vlákna získané z ananásových listov. K ekolo-
gickej modernizácii bezpochyby prispievajú i tkáčske  

Téma ochrany životného prostredia nabádajúca k zdravému mysleniu a konaniu sa zdá byť v poslednej dobe 
jednou z najviac skloňovaných. Aj keď sa teší dosť veľkej popularite, otázkou naďalej zostáva, do akej miery 
dokáže byť v konečnom dôsledku efektívna. Veľmi obsiahlu a jasnú odpoveď a zároveň nasledovaniahodný 
príklad v módnom priemysle prináša výstava “Sustainable Thinking” (v preklade Udržateľné myslenie), 
inštalovaná v priestoroch múzea Salvatore Ferragama (Museo Salvatore Ferragamo) vo Florencii, ktorá bude 
prístupná verejnosti do 8. marca budúceho roku.

Dymový oblak z farebných slamiek Invasion 2019 
(Pascale Marthine Tayou)

Sandále na platforme Rainbow Future 2018  
(Salvatore Ferragamo)

Šaty Highway z organickej bavlny s ľanovými  
výšivkami, s organickou džínsovinou, s recyklovanými 
autíčkami a s biologicky rozložiteľnými krajkami  
2018 (Hoh Pabissi)

Butik Salvatore Ferragamo vo Florencii

11 kusov odevov 
a doplnkov REMADE  
total look 2011-2018 
(RÆBURN by  
Christopher  
Raeburn)
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Balenciaga pod silným vplyvom 
španielskej maľby
Sprac.: Mok, Foto: MuSeo nacional thySSen-BorneMiSza Madrid

Dovolenková sezóna priláka na Pyrenejský polostrov nejedného turistu. Dôvodom na návštevu však nemusí byť iba more, nádherné pláže a zábava. Len samot-
né Španielsko ponúka nekonečne veľa atrakcií a kultúrnych stánkov s programom rôzneho druhu. K nim sa toto leto radí aj Museo Nacional Thyssen-Borne-
misza v Madride, ktoré prostredníctvom aktuálne inštalovanej výstavy venuje pozornosť jednému z najobdivovanejších a najvplyvnejších módnych návrhárov 
všetkých čias Cristobálovi Balenciagovi. Expozícia Balenciaga and Spanish Painting (v preklade Balenciaga a španielska maľba), je významom prvá  
v hlavnom meste Španielska za posledných päťdesiat rokov venovaná práve tomuto baskickému rodákovi. Zlučuje 90 modelov s podpisom Balenciaga  
a 55 diel španielskych maliarov z obdobia od 16. do 20. storočia, ktoré boli pre návrhára veľmi dôležitým zdrojom nápadov na vytvorenie vlastných kreácií. 

Chronologicky štruktúrovaná výstava pod dohľadom 
kurátora Eloy Martínez de la Peru stavia vedľa seba 
maľby a s nimi štýlovo súvisiace odevy. Tento fasci-
nujúci dialóg medzi umením a módou je postavený na 
koncepčných prvkoch, architektonických tvaroch a na 
chromatických ozvenách. Tak isto tu ide o preskúmanie 
umenia z nového uhla pohľadu, zvažujúc maliarov ako 
tvorcov a propagátorov módy a zároveň aj ako majstrov 
zobrazenia textílií, objemov, textúr a iných detailov. 
Osobitný priestor je venovaný čiernej, ktorá bola jednou  
z ikonických farieb Balenciagu. Vyzdvihnutá je jeho 
rola návrhára ako „architekta haute couture“ v zmysle 
konceptu, ktorý prežil až dodnes zásluhou čistých línií  
a foriem, prítomných v jeho dominantných výtvoroch 
ako sú barrel line (tvar suda), polopriliehavý kostým, 
balónová sukňa, tunika, vrecové šaty a šaty pre bábiku. 
Tvorba Balenciagu, založená na pohodlí, reinterpretáci-
ách španielskych tradícií a na zrode inovatívnych tvarov  
a objemov, udávala krok v móde od polovice minulého 
storočia až do roku 1968, kedy Haute Couture začala 
strácať svoje popredné postavenie kvôli Prêt-à-porter  
a v tom okamihu sa návrhár rozhodol odísť do dôchod-
ku.

Na výstave nechýbajú maľby, ktoré zanechali na Ba-
lenciagovi veľký vplyv. Medzi nimi vystupujú do popre-
dia diela El Greca, Velázqueza, Murilla, Carreño de Miran-
du, Zurbarána, Goyu, Madraza a Zuloagu. Obdiv týchto 
majstrov štetca splodil estetickú predstavivosť návrhára. 
V roku 1939 sa Balenciaga pri navrhnutí šiat „Infanta“, 
modernej reinterpretácie oblečenia, v ktorom maliar zob-
razil rakúsku infantku Margarétu Teréziu Habsburskú, 
inšpiroval Velázquezom. Prítomné sú i rôzne nábožen-
ské maľby El Greca, vystavené vedľa šiat v intenzívnych 
odtieňoch ružovej, žltej, zelenej a modrej, ktoré využívajú 
paletu, jas a jemné stupňovanie, zhodné s tými u pa- 
nien, anjelov a svätých na obrazoch. Kvety, ako frekven-
tovaná téma v maliarskom umení všetkých čias, našli 
svoje uplatnenie aj v móde, čo dokumentujú nádherné 
šaty s kvetinovými vzormi, večerný kabát z hodváb-
neho organtínu s kvetinovými ozdobami a ružové šaty  
s vyšívaným tylom, všetko doplnené skupinou zátiší 
španielskych maliarov, ako sú Juan de Arellano, Gabriel 
de la Corte a Benito Espinós. Balenciaga zostavil zbierku 

historických krojov, ktorá obsahovala bohaté španielske 
ornamenty vyrobené z prepracovanej čipky, čipkové 
aplikácie a bohato vyšívané alebo zdobené korálikmi. 
Vďaka majstrovstvu v zobrazovaní textílií a ohyboch 
látky vo svojich obrazoch bol mnohými považovaný za 
jedného z prvých tvorcov módnych návrhov Francisco 
de Zurbarán. Vplyv objemov, záhybov a textúr šiat zo 
Zurbaránových obrazov svätých mučeníčok je na Ba-
lenciagu evidentný, najmä, keď sú diela týchto dvoch 
tvorcov postavené bok po boku. Tyl, čipka a línia Impéria 
urobili aj z Francisca de Goyu ďalšieho kľúčového ma-
liara v kultúrnej fantázii Balenciagu. Každodenný život  
v rodnej Getárii a v San Sebastiáne počas Balenciago-
vých mladých rokov a regionálne odevy a kroje z konca 
19. a začiatku 20. storočia našli miesto v jeho vizuálnom 
a koncepčnom vesmíre a následne i v konkrétnych návr-
hoch. Typicky španielske prvky ako základ prejavu ná-
rodnej identity obsahujú maľby z 19. storočia, napríklad 
diela baskického maliara Ignacia Zuloagu.

V celej tvorbe Cristóbala Balenciagu sa nachádzajú 
odkazy na španielske umenie a kultúru: jednoduché, 
minimalistické línie náboženských rúch a architektonic-
ké objemy ich textílií, ktoré sa opakujú v mnohých jeho 

výtvoroch; dekorácie tanečníka flamenca sa objavujú  
v niektorých jeho šatách; trblietky z toreádorského oble-
ku majstrovsky zopakoval na bolerovej bunde vyšívanej 
flitrami. Pri návrate do histórie umenia Balenciaga vy-
užil svoju silnú umeleckú osobnosť a osobitý štýl, aby 
udržal tieto vplyvy dokonca aj v čase svojho najviac 
avantgardného obdobia, oživil historické techniky a štýly  
a interpretoval ich obzvlášť moderným spôsobom. Upred-
nostňoval ťažké tkaniny, ktoré obohatil ručnou výšivkou, 
kamienkami a flitrami. Sotva strihal alebo šil látky, ro-
bil šaty s rovnými alebo zaoblenými čiarami, čo viedlo  
k vytvoreniu dokonalého, takmer sochárskeho stvárne-
nia. Držal sa mnohých zásad a v jednom zo svojich vy-
hlásení povedal: „Dobrý módny návrhár musí byť archi-
tektom vzorov, sochárom tvaru, maliarom dizajnu, hu-
dobníkom pre harmóniu a filozofom pre zapasovanie.“

Výstava Balenciaga and Spanish Painting, zlučujúca die-
la z viacerých múzeí a súkromných zbierok, potrvá do  
22. septembra. No pár dní skôr, 19. septembra, sa 
v rámci osobitného študijného dňa stretnú kurátori, 
akademici, výskumníci a kultúrni manažéri, aby sa vo 
vzájomnej konfrontácii zamerali práve na prepojenie  
Balenciagu so španielskym výtvarným umením. 

a tlačiarenské techniky 3D. Tričká GRAPHI-TEE™ značky 
WRÅD sú farbené bez vody s využitím grafitového pra-
chu, ktorý sa tvorí ako odpad pri priemyselných proce-
soch. V súlade s ideologickou líniou výstavy sú aj pou-
žité figuríny, vyrobené z biologicky rozložiteľného plastu. 

Niektoré výrobky, súvisiace s projektom, sú už v predaji  
v rámci aktuálnej kolekcie Salvatore Ferragamo.

„Sustainable Thinking“ neponúka iba konkrétne 
materiálne riešenia na lepší zajtrajšok, ale vyzýva  
i k zamysleniu sa nad mnohými sociálnymi faktormi  

a hodnotami, ako sú rovnoprávnosť, rešpekt k rozdiel-
nostiam a handicapom. Taktiež vďaka nim je ľahšie do-
cieliť to, aby spoločnosť zostala zjednotená v zdravom 
myslení a konaní, ktoré súvisia so záchranou planéty  
a existenciou každého jej jedinca. 
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Už 100 let Střední školy  
designu a módy Prostějov
Sandra Friebová

Paní ředitelko, od kterého roku vykonáváte pracovní funkci 
ředitelky Střední školy designu a módy v Prostějově?

Na této škole působím od roku 1990, kdy jsem zde 
začínala jako učitelka, v roce 1996 jsem se stala zástup-
kyní ředitele školy a od roku 2010 vykonávám funkci 
ředitelky školy.

Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch?
Za svůj největší úspěch považuji, že se nám v roce 

2011 podařilo dát škole novou tvář a vybudovat umě-
leckou školu, jedinou na území Olomouckého kraje. Do 
roku 2011 škola nesla název Střední průmyslová ško-
la oděvní a vyučovalo se zde pouze oděvnictví. Spolu  
s regresí oděvního průmyslu a pádem podniku OP byl  
o tento obor stále menší zájem. Bylo nutné hledat novou 
cestu a my jsme ji našli. Zařadili jsme do své vzdělávací 
nabídky dva nové obory Užitá malba a design interiéru 
a Multimediální tvorba. Tradiční obor oděvnictví dostal 
novou podobu oděvního návrhářství a výsledek se  
dostavil. Letos jsme registrovali přes 200 zájemců o stu-
dium na těchto třech uměleckých oborech a z nich jsme 
si vybrali do 1. ročníku 60 žáků.

Jaká činnost vás nejvíce baví na vaší práci?
Práce se studenty, komunikace s lidmi. Považuji za 

velké štěstí, že řídím školu, která je naplněná tvůrčí čin-
ností. Je úžasné sledovat výsledky práce studentů v po-
době módních přehlídek a studentských výstav. To je asi 
ta nejlepší odměna za moji práci. Dvakrát ročně probíhají 
na naší škole, stejně jako na všech jiných uměleckých 
školách, klauzurní dny. Studenti během nich prezentují 
a obhajují svá díla, která za zavřenými dveřmi učeben 
tvořili i několik týdnů. Těším se na ně a vždy si tyto 
okamžiky vychutnávám. To jsou přesně ty chvíle, kdy si 
řeknete, že vaše práce má smysl.

Co pro vás bylo nejtěžší, když jste nově nastoupila na ředitel-
skou pozici?

Dát dohromady nový tým učitelů, v té době měla 
škola 17 kantorů. Dnes jich má více než 30. Náročné 
bylo také napsat školní vzdělávací programy, pořídit dob-
ré a moderní vybavení, zapojit školu do mezinárodních 
projektů. Toto vše je velmi důležité udělat co nejlépe, 
aby se škole dařilo, pomůže k tomu mnoho zkušenos-
tí, které přijdou ale až s časem. Jsem šťastná, že mám  
v týmu kantorů zkušené odborníky, které jejich práce 
baví a jsou to fajn lidi, mimo jiné úspěšnou módní návr-
hářku Yvonu Leitner.

Co aktuálně považujete za nejtěžší na svojí 
práci dnes?

Práce ředitele školy je zatěžována 
přebujelou administrativou. Někdy 
mám pocit, že dnes už není důležité, 
co žáci umí, ale jestli jsou správně  
a včas vyplněné tabulky. Tato situace 
není jen ve školství, ale i v mnoha ji-
ných oborech, což je smutné. Je dů-
ležité najít si čas na kontakt s učiteli, 
studenty a nenechat se převálcovat 
záplavou administrativy.

Můžete připomenout vznik Střední školy 
designu a módy v Prostějově?

Letos je to sto let, co naše škola 
existuje. Byla založena 1. října 1919. 
Potřeba jejího založení logicky vy-
plynula z faktu, že Prostějov a okolí 
byly po staletí centrem tkalcovského  
a oděvního řemesla. Proto vznikla prá-
vě v Prostějově v době, kdy se sice 
celá Evropa potýkala ještě s důsledky 
1. světové války, ale kdy současně 
vládlo nadšení z nově založeného Čes-
koslovenského státu, Státní odborná 
škola tkalcovská a krejčovská.

Jaké aktuálně nabízíte studijní obory na 
Střední škole designu a módy v Prostějově?

V současné době nabízíme, jak 
jsem již zmínila, tři umělecké obory Modelářství a ná-
vrhářství oděvů, Užitá malba a design interiéru a Multi-
mediální tvorba. 

Spolupracujete s výrobními podniky?
Ano. Spolupracujeme s menšími i většími firmami 

v Prostějově a jeho blízkém, jakož i vzdálenějším okolí. 
Nejintenzivněji probíhá spolupráce s firmou Koutný spol. 
s. r. o. Snad je tomu tak i proto, že spolumajitelka firmy 
Petra Koutná patří mezi naše absolventky a v součas-
né době je i předsedkyní naší školské rady. Spolupráce  
s firmou Koutný má více podob – od materiální podpo-
ry, přes možnost stáže našich studentů i pedagogů ve 

Střední škola designu a módy v Prostějově letos slaví významné stoleté jubileum své existence. Škola sa-
mozřejmě chystá velké oslavy. Zajímaly nás podrobnosti o vývoji existence školy od jejího počátku před 100 
lety až pod dnešní dobu a náhled do budoucna. Položili jsme několik otázek současné ředitelce PhDr. Ivaně 
Vaňkové.

ZÁSADNÍ MILNÍKY SŠDAM

1919 – Dnešní Střední škola designu a módy byla založena pod 
názvem Státní odborná škola tkalcovská a krejčovská. Zažila 
období meziválečného rozkvětu. Podařilo se jí přenést i přes těžké 
válečné časy, včetně likvidace židovských obchodníků.

1949 – Ihned po zestátnění soukromých dílen v tomto roce se 
mění název školy na Průmyslová škola oděvní a tkalcovská. Tento 
název ji dlouho nevydržel, jelikož tkalcovské obory byly zrušeny.

1952 – Od tohoto roku nesla škola název Vyšší průmyslová škola 
oděvní. Do roku 1954 to byla jediná škola tohoto druhu na území 
celého Československa. 

1954 – Škola mění opět svůj název, tentokrát na Střední průmys-
lová škola oděvní, který ji vydržel 57 let.

2011 – Změna image školy, a to od základu. Tradiční krejčovina 
zůstala zachována oborem Modelářství a návrhářství oděvu. Přibyli 
jí nové obory a přišla další změna jejího názvu. Nový název školy 
zní Střední škola designu a módy.

PhDr. Ivana Vaňková, foto: Jarmila Vacková

Tvorba studenta Adama Grmolce – model inspirovaný 
80. léty, foto: Vendula Burgrová
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Trenčín mesto módy  
si dá predbežne pauzu
darina vitteková

Legendárna výstava Trenčín mesto módy, ktorá v minulých dvoch rokoch 
uskutočnila dôkladne naplánovaný a emočne podfarbený návrat, tohto roku 
nebude. Emočný najmä pre tých, ktorí pamätajú zlatú éru tejto výstavy.  
Pre mnohých je táto správa sklamaním. Musíme však pripustiť, že odevný 
a textilný priemysel už nie taký, aký bol a už nie je jedným z dominantných 
priemyslov štátu, ale vieme, že len za posledných 50 rokov sa radikálne 
zmenili podmienky výroby, obchodovania a predaja. A za takýchto okolností 
sa bývalej výstave už nemôže podobať. 

To, že dobrý úmysel nevyšiel je zrejmé aj riaditeľke a majiteľke značky Výstaviska 
TMM, Jane Jankovičovej. Najmä po vyhodnotení minuloročného podujatia musela pri-
pustiť, že niektoré varovania pred uskutočnením výstavy boli opodstatnené. 

„Vložili sme do prípravy minuloročnej výstavy veľa času, energie a elánu. Výstava 
však skončila v mínusových číslach. Ani počet vystavovateľov ani počet návštevníkov 
nenaplnil naše očakávania. Bolo tu však viac faktorov, ktoré sú príčinou nedobrej 
bilancie,“ hovorí Jana Jankovičová. 

Patrí k nim malý záujem vystavovateľov aj návštevníkov. K tomu treba rešpektovať 
skutočnosť, že veľa podnikateľov obchoduje online formou a koniec koncov, aj keď, 
ako tvrdia médiá úroveň hospodárstva sa zvyšuje, koneční spotrebitelia si dva krát 
rozmyslia, na čo vydajú peniaze.

„Výstavu v tomto roku výstavu prerušíme,“ hovorí Jankovičová. 
Na otázku či sa výstavy definitívne nevzdávajú a plánujú o jej obnovení napríklad  

v inej koncepcii, ktorá by rešpektovala súčasný vývoj odevného trhu, prípadne so za-
pojením nových partnerov, Jankovičová odpovedá: „Je predčasné hovoriť o tom, kedy 
a v akej forme by mohla znovu existovať. Je to len jedna z možností, ktorú musíme 
zvážiť a premyslieť všetky okolnosti.“ 

firmě, společný projekt s finskou školou, až po semináře pořádané zaměstnanci firmy 
pro naše studenty. Dále spolupracujeme s firmou Moděva a dalšími. Například u mód-
ní návrhářky Zuzany Machorkové vykonávali někteří naši studenti svoje stáže. Další 
návrháři mají přednášky v naší škole a každoročně se s nimi potkáváme na soutěži 
Doteky módy. Jde o Ladu Vyvialovou, Petra Kaloudu, Ivetu Řádkovou aj. Nad soutěží 
Doteky módy převzala poslední tři roky záštitu Liběna Rochová v roli předsedkyně 
odborné poroty.

Co děláte pro uplatnění vašich absolventů v oboru?
Děláme maximum, abychom je co nejlépe připravili na realitu po škole. V poslední 

době je po lidech z oboru oděvnictví na trhu práce veliký hlad. Nyní nás oslovují sa-
motné firmy s velkým zájmem o naše uchazeče. Jejich poptávku nedokážeme plně 
uspokojit. Ročně nám končí okolo 15 studentů, jsou z různých částí Moravy, mnoho 
jich jde na vysokou školu, někteří ale mimo obor.

Čím se odlišujete od škol podobného zaměření, jaké nabízíte vy?
Škol podobného zaměření v České republice příliš mnoho není. Víme o sobě, spolu-

pracujeme společně v rámci Asociace oděvních škol. Ostatní školy nám závidí zázemí 
mnoha oděvních firem malého či většího formátu v Prostějově a okolí i spolupráci  
s nimi.

Pořádáte za školu akce pro veřejnost, které ukazují um vašich studentů?
Během roku pořádáme módní přehlídky na různých společenských akcích. Za nej-

významnější akci školy považuji soutěž pro mladé módní návrháře z celé republiky  
s názvem Doteky módy. Máme za sebou již 19 ročníků této soutěže. Doteky módy pro-
bíhají vždy koncem dubna, v porotě tradičně zasednou známí módní návrháři. Letošní 
ročník, vzhledem k výročí školy, má jinou podobu, bude probíhat až začátkem října.

Jak pohlížíte na situaci v textilním průmyslu dnes, v době, kdy jste začínala a v době, kdy škola 
vznikla? 

Za roky působení na škole jsem zažila dobu rozkvětu oděvního průmyslu v době, 
kdy podnik OP byl ještě v plné síle. Zažila jsem i léta krušná, kdy oděvní firmy kra-
chovaly a zájem o studium oděvnictví byl minimální. V dnešní době jsme svědky po-
stupného rozkvětu. Mnoha oděvním firmám se daří a zájem o naše absolventy stoupá.

Můžete uvést úspěchy vašich studentů?
Naši studenti se pravidelně účastní v celostátních soutěžích a umisťují se na před-

ních příčkách. V letošním roce získali v soutěži Mladý módní tvůrce Jihlava dvě první 
místa v kategorii Společenské šaty a Sportovní oděv a jedno třetí místo v katego-
rii Volná mladá móda. V Liberci na soutěži Oděv, textil Liberec vybojovali jedno třetí 
místo. Nejvíce si ceníme postupu našeho studenta Adama Grmolce do finále soutě-
že Van Graaf Junior Talent, pořádaného letos na jaře v rámci Mercedes-Benz Prague  
FashionWeeku.

Jaký názor máte na budoucnost módního průmyslu?
Móda si v historii našla své místo, stejně tak tomu bude i v budoucnosti. Ženy 

mají od nepaměti potřebu se pěkně oblékat, a to bude přetrvávat v každé době. Vůči 
módnímu průmyslu jsem optimistická.

Jakým způsobem budou probíhat oslavy Střední školy designu a módy? 
Oslavy probíhají vlastně celý rok, vyvrcholení jsme však směřovali k měsíci září  

a říjnu. V městském parku proběhne 11. září studentský happening. Proběhnou ukázky 
líčení, módní přehlídky našich absolventů a známých módních návrhářů Yvony Leitner 
a Petra Kaloudy. Na přehlídkovém mole se objeví Aneta Vignerová, Petra Bučková  
a Nikola Buranská aj. V městském divadle budeme 4. října slavit na galavečeru Doteky 
módy, aneb 100. výročí školy, opět ve víru módních přehlídek. Střední škola designu  
a módy pořádá 5. října Den otevřených dveří. Zveme srdečně nejen naše absolventy, 
ale všechny, kteří mají rádi módní přehlídky a všechno společné s módou.

Slovensko
 10. 9. 2019 Celoslovenské kontrakty PSKA (Košice) 
 11. 9. 2019 Celoslovenské kontrakty PSKA (Nitra) – odevy, textil, 
  galantéria, doplnky
  www.pska.sk
 13. 11. 2019 Celoslovenské kontrakty PSKA (Nitra) – odevy, textil,
  galantéria, doplnky
  www.pska.sk
Česká republika
  24.-26. 8. 2019 Styl a Kabo (BVV Brno) – odevy, textil, metráž, obuv, galantéria 
  www.bvv.cz
Zahraničie
 27.-28. 8. 2019 Poznaň Fashion Fair (Poznaň) – dámske, pánske  
  a detské odevy, obuv, doplnky  
  www.targimodypoznan.pl
 1.-2. 9. 2019 London Edge (Londýn) – výstredná móda
  www.londonedge.com
 1.-3. 9. 2019  The Gallery Shoes (Düsseldorf) – dámska a pánska obuv, 

doplnky 
  www.gallery-shoes.com
 3.-6. 9. 2019 CPM (Moskva) – pánska, dámska, detská móda 
  www.cpm-moscow.com
 12.-14. 9. 2019  MOMAD Metropolis (Madrid) – dámske, pánske a detské odevy, 

metráž, doplnky  
  www.ifema.es/momadmetropolis_06
 13.-17. 9. 2019 London Fashion Week (Londýn) – veľtrh módy, prehliadky
  www.londonfashionweek.co.uk
  www.ifema.es/momadmetropolis_06/
 15.-18. 9. 2019 Mipel (Miláno) – tašky a doplnky, galantéria
   www.mipel.com
 15.-18. 9. 2019 Micam shoevent (Miláno) – obuv
  www.themicam.com 
 16.-19. 9. 2019 TexWorld (Paríž)
  www.texworld.messefrankfurt.com
 17.-23. 9. 2019 Milano Moda Donna (Miláno) – prehliadky návrhárov
  www.cameramoda.it
 17.-19. 9. 2019 Premiére Vision (Paríž) – materiály
  www.premierevision-pluriel.com
 19.-22. 9. 2019 SUPER (Miláno) – dámske odevy, doplnky
  www.pittimmagine.com
 19.-22.9. 2019 SUPER (Miláno) – dámske odevy, doplnky
  www.pittimmagine.com
 20.-22. 9. 2019 MOMAD Shoes (Madrid) – obuv, koža, kabelky, doplnky   
  www.ifema.es/momadshoes_06 
 2.-4. 10. 2019 Lineapelle (Bologna) – koža, obuv, doplnky
  www.lineapelle-fair.it

VÝSTAVY A VEĽTRHY

Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené.
Zmena termínov vyhradená!
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Nahlédněte do sbírky textilu a módy, 
která čítá přes 6 000 exponátů
Sandra Friebová

Andreo, můžete nám popsat obsah textilní sbírky Moravské 
galerie v Brně?

Sbírka souvisí přímo se vznikem Moravského prů-
myslového muzea v roce 1873 (dnes je to Umělecko-
průmyslové muzeum Moravské galerie), jde o jedno  
z deseti nejstarších muzeí tohoto typu v Evropě. Kura-
torium muzea, mezi jehož představiteli byli z velké části 
místní vlnařští podnikatelé, jelo do Vídně na Světovou 
výstavu, kde pořídili první exponáty. Až do přelomu sto-
letí se sbíraly výhradně textilie, většinou fragmenty látek 
a krajek. Nakupovalo se, pro nás dnes nepředstavitelně, 
od sběratelů po celé Evropě, a to 
včetně ukázek orientálních textilií. 
Teprve časem do sbírky začaly 
přibývat oděvy a oděvní doplňky. 
Ve sbírce tak najdeme jak koptské 
textilie ze 4-5. století, tak současné 
mladé oděvní designéry. Zároveň 
jsou zde ukázky bytového textilu, 
koberce, tapiserie nebo textilní ob-
jekty. Velmi cenný je také konvolut 
církevních parament, kde najdeme 
nádherné středověké nebo barokní 
kasule či dalmatiky.

Kolik zhruba exponátů má část sbírky, 
o kterou se staráte Vy?

Sbírku mám na starost celou, čítá přes šest tisíc 
exponátů. Odborně se zaměřuji především na módu 
20. století a módu současnou. V současné době jsme 
z každé sbírky vybrali sto „highlights“, takový průřez 
celou sbírkou, ke kterým píšeme texty. V nových expo-
zicích v Místodržitelském paláci budou historické sbírky  
a v Uměleckoprůmyslovém muzeu design 20. století. Ně-
které z expozic budou vystaveny i se zmíněnými komen-
táři, které by je měly přiblížit běžnému návštěvníkovi.

Jaké výstavy aktuálně připravujete?
V současné době se s kolegy věnujeme především 

nové stálé expozici v Uměleckoprůmyslovém muzeu, 
která se otevře na konci příštího roku. Na rozdíl od té 
předchozí, jež končila obdobím secese, bychom chtěli 
naopak klást důraz na design 20. století a současnos-
ti. Vybírám ze sbírky oděvy, které by nejlépe vystihly 
určitá témata, kterým se věnujeme, chceme ukázat, 
jak vysokou úroveň současný český oděvní design má  
a jak může být pro návštěvníky atraktivní. Dalším kolek-
tivním dílem bude výstava věnovaná období postmoder-
ny, což je především pro módu a módní fotografii velmi 
zajímavá doba. V budoucnu bych se ráda znovu vrátila 
k Michalu Švarcovi, kterého bych chtěla představit v me-
zinárodním kontextu. S kurátorkou z Budapešti bychom 
rádi prezentovaly jeho modely spolu s modely Tamáse 
Királyho, originálního tvůrce budapešťské nonkonformní 
módy. Ze současných tvůrců bych moc ráda představila 
svébytný pohled na oděv tak, jak ho vnímá Denisa Nová 
a přála bych si realizovat retrospektivní výstavu Liběny 

Rochové, jejíž celoživotní balancování na hraně užitého 
a volného umění je v českém prostředí výjimečné.

Kde získáváte exponáty?
Někdy se na nás lidé přímo obrací s nabídkou věcí. 

Jde většinou o oděvy a doplňky druhé poloviny 20. sto-
letí. Exponáty se většinou snažíme získávat při přípravě 
a realizaci konkrétní výstavy, v průběhu práce na urči-
tém tématu narazíte na majitele zajímavých věcí. Takto 
jsme darem či nákupem získali řadu exponátů. Sleduji 
také současný český oděvní a textilní design a snažím 
se alespoň něco získat pro sbírku Moravské galerie, což 

není vůbec snadné z důvodu velmi omezených financí. 
Od Ministerstva kultury nemáme žádný příspěvek na 
akvizice, přesto se nám daří sbírku doplňovat o mode-
ly nejmladší generace designérů, kteří ještě nejsou tak 
finančně nedosažitelní. V souvislosti s přípravou nové 
expozice se ale podařilo získat i skvělé modely Liběny 
Rochové, Moniky Drápalové nebo Terezy Rosalie Klado-
šové. 

Všechny zmíněné dámy získaly prestižní ocenění 
Grand designér roku v soutěži Czech Grand Design. Je 
samozřejmě nutné být s designéry v osobním kontak-
tu a naši, mimo brněnské kruhy málo známou sbírku 
mezi nimi propagovat. Poslední dobou se ti mladší sami 
ozývají s nabídkou daru, naposledy jsme získali celou 
kolekci Renaty Dračkové inspirovanou slováckou kera-
mikou z Tupes.

Vykupujete exponáty?
Ano, pokud jde o výjimečné věci, které by zásadně 

doplnily koncept sbírky, snažíme se finanční prostředky 
najít. V zahraničí fungují i sponzoři, kteří pro muzea díla 
nakupují. U nás v České republice takto nakupovali celé 
sbírkové konvoluty brněnští továrníci. Dnes tento sys-
tém nefunguje.

Co je cílem sbírky? 
Cílem je jednak shromažďovat doklady o životním 

stylu doby, připomínat osobnosti (tvůrce, výrobce), nové 
materiály a technologie a toto vše následně zprostředko-
vat návštěvníkům. Týká se to jak historie, tak součas-
nosti. Může to být nejen poučné, ale také inspirativní.

Čím myslíte, že historie je přínosná i pro odborníky z módního 
průmyslu?

Módní průmysl není něco, co existuje samo osobě. 
Podléhá době a jejím tématům, musí se zajímat o ná-
zory a nálady společnosti, jen díky tomu bude reagovat 
na aktuální potřeby lidí. V módě se navíc, stejně jako  
v odvětví designu, neustále vrací a opakují určité trendy 
z historie. Současné české oděvní firmy by měly mys-
lím daleko víc dbát o spolupráci s oděvními designéry, 
nestačí jen technická a ekonomická stránka produkce. 
Silná designérská osobnost může vnést do konfekční 

výroby zajímavý impuls, dát výrobkům atrak-
tivitu, šmrnc, jinak mladou generaci jen těžce 
osloví. Takové byly návrhy Olgy Bělohradské 
pro písecký Jitex v 80. letech nebo současná 
spolupráce Moniky Drápalové s Pietro Filipi.

Existuje exponát, který byste rádi sehnali a nedaří 
se Vám to?

Takových exponátů by byla celá řada! Je-
den příklad za všechny – pro vynikající výsta-
vu Civilizovaná žena, která se konala v Brně 
na přelomu roku 1929/1930, navrhla Božena 
Horneková sérii praktických kompletů, kde 
bez výjimky použila krátké nebo dlouhé kal-
hoty. Kalhoty nebyly ani v Paříži ještě běžnou 
součástí dámského šatníku, kolekce Horne-

kové naprosto předběhla svou dobu. Bohužel nevím ani 
o jediném modelu, který by se z této výstavy zachoval. 
Ve stejné době proběhla v Brně ještě Výstava moderní 
ženy, ani tady nevíme přesně, jaké místní salony se jí 
účastnily a co zde vystavovaly.

Ze současné módy bych byla nadšená, kdyby se 
dařilo pravidelně doplňovat sbírku o ukázky z kolekcí 
Liběny Rochové, Moniky Drápalové, Denisy Nové nebo 
Jakuba Polanky. Tito patří v současné době k doyenům 
české módy, navíc první tři jmenované autorky jsou br-
něnské rodačky, Jakub studoval na brněnské textilce. 
Pokud bychom získali také exponáty od českých návr-
hářů, kteří žijí v zahraničí a dokázali se tam prosadit, 
bylo by to ještě lepší. Kromě Polanky je to např. Markéta 
Martišková nebo Martina Špetlová.

Jak pečujete o stávající exponáty?
Jsou uložené ve dvou depozitářích v Uměleckoprů-

myslovém muzeu Moravské Galerie, kde je nastavená 
ideální teplota i vlhkost. Vše je uloženo ve skříních 
zamezujících přístupu přímého světla, na které je textil 
choulostivý. Podobné podmínky dodržujeme také při vý-
stavách. Exponáty dáváme externě restaurovat, je to ale 
velmi náročné a finančně nákladné.

Přijímáte nějaké praktikanty do Moravské Galerie?
Dobrovolníci, většinou studentky, nám hodně pomá-

hali exponáty digitalizovat. Celou sbírku postupně fotíme 
a zveřejňujeme v databázi na webových stánkách Mo-
ravské galerie. Jedna z absolventek SŠUD VOŠ pro nás 
také šije textilní obaly na oděvy.

Je známým faktem, že muzea jsou nekonečným zdrojem faktických informací, ale i inspirace čerpající z minulosti. Exkluzivně vám přinášíme nahlédnutí do sbírky 
textilu a módy v Moravské galerii v Brně, a to prostřednictvím kurátorky sbírky textilu a módy od roku 2010 Andrey Březinové.

Andrea Březinová pracuje v Moravské galerii v Brně jako kurátorka sbírky textilu 
a módy od roku 2010, zabývá se historií celé textilní sbírky Moravské galerie, 
která úzce souvisí s historií Brna jako bývalé metropole vlnařského průmyslu, 
ale i jednotlivými zajímavými osobnosti z dějin oděvního designu. Podílí se 
na různých tematických výstavách, které se zaměřují na určitou dobu, pro-
tože móda je součástí stylu doby (např. výstava Paneland přibližovala módu  
v období normalizace). Její důležitou náplní práce je koncepce sbírky a její 
doplňování o zajímavé historické textilie a oděvy a především o práce součas-
ných oděvních a textilních designérů. Andrea Březinová učí na Masarykově 
univerzitě a také na Střední škole umění a designu a Vyšší oděvní škole 
přednáší studentům o módě 20. století. 



MAD MAX Fashion s.r.o.
Botanická 606/24

Brno 60200

Zastúpenie dánskych, talianskych  
a španielskych módnych značiek  

v ČR a SR.

Portfólio značiek:  
Numph, NEKANE, Smash!,  

Mamatayoe  a Bleifrei.

Kontakt:  
+420 731 582 602,  

info@madmax-fashion.com,  
www.madmaxfashion.cz,  
www.madmaxfashion.sk
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ETKA labels, s.r.o.
Lojovice 76
251 69 Velké Popovice, ČR
tel.: +420 323 619 060
email: offi  ce@etka.cz
www.etka.cz

TEXTILNÍ ETIKETY
S DLOUHOLETOU TRADICÍ
od roku 1991

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
GERBER cutter™  

GERBER

AccuMark™ 11

MP Plotter
AccuNest™



Exclusive Distributor
Czech & Slovak
Con Brio s.r.o.

+420 603 150 284
laskara@email.cz

veletrh STYL 24.-26.8. 2019
pavilón P, číslo stánku 430 

Show-room
Na Ladech 414

250 84 Květnice, Praha Východ




