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PREDSTAVUJEME
Stavte toto leto na značku LERROS, 
Atelier Donát – čtvrtstoletí originální
české módy 25

POZVÁNKA
Molo pro trendové semináře, nové
značky a exkluzivní móda 60. let 20

POSTREHY
Kúpna sila Čechov a Slovákov dosahu-
je približne polovicu európskeho 
priemeru, Chemnitz – hlavné mesto
nemeckého textilného priemyslu privíta
české firmy, Mesto Brno majoritným
vlastníkom spoločnosti Veletrhy Brno,
a.s., Módny trh v roku 2025 28 – 29

Vývin outdoorového priemyslu,
Prepojenie módy a IT, Ako úspešne
predávať módu v budúcnosti, Virtuálna
realita prináša revolúciu do online
obchodu 30 -31

PRÍHOVOR
Zachytila som v médiách

správy o tom, že nastáva
obdobie tretej priemyselnej
revolúcie. Prvá priemyselná
revolúcia sa uskutočnila na
základe dlhodobých prechá-
dzajúcich zmien v Anglicku
v 18. storočí, a to práve 
v textilnom priemysle, kedy
James Hargreaves vyvinul ručný spriadací stroj,
ktorý spriadal naraz osem nití. Druhá priemyselná
revolúcia bola okolo roku 1914 a podľa odborní-
kov teraz stojíme na prahu tretej priemyselnej
revolúcie. 

K týmto úvahám ma vlastne nepriamo priviedli
články v tomto čísle, týkajúce sa prevratných infor-
mačných technológií, ktoré sa podľa predpovedí
dostanú do predaja a obchodu v odevnom prie-
mysle. Samozrejme, že všeobecne sa tretia revolú-
cia nebude týkať len odevného predaja.

Aj tak, už len to, čo sa v tomto čísle dočítame
je ohromujúce. Mne sa v predstavách ihneď vyno-
rili vízie filmových tvorcov o spoločenstvách
budúcnosti, kde všetci chodili v rovnakých high-
tech overaloch a všetko čo je dnes nepredstaviteľ-
né, bolo pre ľudstvo budúcnosti samozrejmé. Ako
sa dokázali prispôsobiť v krátkom čase na tieto
zmeny a je ľudstvo dnes na takéto zmeny pripra-
vené? Veď nie je jednoduché prejsť z bežného
používateľa informačných technológií na vyspelé-
ho machra, ktorý si dvoma klikmi zoskenuje
postavu a nakúpi tucet košieľa štyri obleky a päť
párov topánok, ktoré ho nikde netlačia. Som len ja
taká neskúsená, že si to nedokážem ani len pred-
staviť? 

Odpoveď na tieto pochybnosti o samej sebe
mi dal pán Alvin Toffler, ktorý je autorom knihy
Šok z budúcnosti, kde sa veľmi zaujímavo venuje
tejto téme. Američan Alvin Toffler je považovaný
za jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších
sociálnych mysliteľov druhej polovice 20. storočia
a začiatku 21. storočia. Je autorom viacerých
kníh, v ktorých sa zaoberá prebiehajúcou transfor-
máciou súčasnej civilizácie a jej budúcim smero-
vaním.V knihe Future Shock - Šok z budúcnosti sa
Toffler zameral na zmeny v spoločnosti spôsobe-
né nástupom nových technológií. Toffler považuje
za hlavnú formu pohybu spoločnosti adaptáciu
spoločnosti. Šok z budúcnosti vzniká potom ako
potreba, nutnosť a neschopnosť adaptovať sa na
prebiehajúce zmeny. Šok z budúcnosti je podľa
Tofflera, fenomén spojený s časom, je to výsledok
zrýchleného tempa zmien v spoločnosti. Vzniká 
z tlaku novej spoločnosti na starú. Je to kultúrny
šok vo vlastnej spoločnosti.

Zaujímalo by ma, či len ja mám obavy z tech-
nológií budúcnosti. Cítite sa byť pripravení na také-
to zmeny vy? Viete si predstaviť, že o nejaký čas
budete mať v obchode technológie, o ktorých tu
píšeme? 
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Geisha – sázka na jistotu 21

Natali Ruden oslavila výročí 20 let 
působení v módním průmyslu, 
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Petry Kociánové, Inovace v květinových
špercích, Pár slov o certifikáte GOTS,
Motýlie šaty s technológiou Intel Edison

22 - 23 

Parížska škola módy a obchodu bude 
v Bratislave, Všetko začína s nápadmi!

24

Favorité sezóny, Modrotlač je oficiálnym
kultúrnym dedičstvom, Špeciálna obuv
pre tehotné, Výstavy a veľtrhy 26 - 27

REPORTÁŽ
Pitti Immagine Uomo – Florencie 
leden 2016, Veletrh pro pohodlí 
v obydlích, ISPO Mníchov prekvapil 
inováciami a novými produktmi, 
MOMAD METROPOLIS 
otvára náruč svetu 16 – 17
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Jednotlivé trendy a štýly: základ tvorí neo kla-
sika, ktorá výrazne nemení formy, do popredia sa 
dostáva avantgarda so svojím netradičným poňatím 
foriem, doplnkov aj stylingu, a to všetko dopĺňa out-
door a šport, kde úžitkové hodnoty a nové technoló-
gie vytvárajú funkčné odevy do mesta i nepohody.

NEO KLASIKA
SVETOBEŽNÍK
Inšpiráciou je luxusné a pohodlné cestovanie 

po celom svete. Plášť a jeho nespočetné variácie 
sú kľúčovou témou, či už je minimalizovaný, štíhly, 
zateplený, ako autoplášť či bunda. Aj cestovné 
sako vyrobené z vodoodpudivých materiálov je 

nekrčivé, má voči špine odolnú úpravu 
a mnoho vnútorných vreciek na pán-
ske nevyhnutnosti. Možno ho zložiť 
do cestovnej batožinu bez obavy, že 
sa pokrčí. 

TRENDY

Kde sa berie inšpirácia? Tá pochádza tiež z rôzno-
rodých oblastí: tradičné krajčírstvo, anglický vidiek či 
street štýl, šport, potulky prírodou, športy súčasné 
i historické, kanadská zima, vintage charakter, 
vojenské uniformy, gender, rock...

Nie je to nič svetoborné, všetko v rôznych modifi -
káciách tu už bolo..., a predsa len je zrejmý výrazný 
posun, ktorý sa odohrá predovšetkým na materiá-
lovej báze, v zdokonalených konfekčných technoló-
giách, ale aj vo výraznejších farebných kombináciách 
a novo transformovaných tradičných vzoroch.

Technické a ochranné tkaniny sú využité v pán-
skych odevoch v citlivej symbióze s tými klasickými 
a posúvajú výraz, ale hlavne funkciu o stupienok 
vyššie. Klasické tradičné materiály si udržujú svoju 

nezastupiteľnú pozíciu, obohate-
nú fi nálnymi úpravami do 

nových kvalít.

Trendy pánskej módnej konfekcie  na jeseň a zimu 2016/17

Individualita pánskej módy
D-CLUB, FOTO: ARCHÍV AUTORA

To, že ošatenie nie je len náhodná skladba jednotlivých súčastí už dávno vieme. Tento fenomén 
naberá čoraz väčšiu razanciu najmä u komodity pánskej módy. A nielen to, na nastávajúce obdobie 
sa vytvoril celý rad zásadných i menších tém, ktoré jednoznačne vo svojom vzhľade, skladbe 
a doplnkoch - vytvárajú štýl. Na jednej strane je to veľká podpora individuálneho poňatia módy 
a na druhej strane vzniká nepreberná škála odevných výrobkov, ktoré sa väčšinou medzi sebou 
miešajú do nedefi novateľných konglomerátov.
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TEPLÁ VLNA
Krajčírska tradícia a luxusný materiál v prírod-

ných i umele vytvorených vláknach v high-tech kva-
litách. Materiály sú charakterizované vysokou hrou 
priadzových efektov, väzobných štruktúr, farebných 
kombinácií a úpravou do najlepších kvalít súčas-
nosti. Platí to pre tkaniny aj pleteniny. Zo vzorov sú 
favoritmi kára, ihlové prúžky, geometrické mikro 

a makro vzory na obleky a saká s jednoradovým 
aj dvojradovým zapínaním a ľahko zvýraznenými 

klopami, a to aj v pletenom vyhotovení. 
Britská inšpirácia je obohatená vojen-

ským dotykom alebo horalským 
šik akcentom s detailmi, ako sú 
kontrastné podšívky. Obleku dodá 
výraz klasika vo forme glenčeku 
a pávích očiek, ďalej elastický 
fl anel a mikrobuklé efekty.

Saká a plášte budú aktuálne 
v obojstrannom vyhotovení 
a nebude im chýbať mäk-
kosť daná luxusnými 

prírodnými vláknami 
ako sú kašmír, 
alpaka, mohér, 
prirodzene v zme-
siach. Vyniknú 
tiež potláčané 
kára buď 

v kontrastných 
kombináciách alebo tón 
v tone. Novým prvkom 

sú makroväzobné prvky 
a zaujímavé textúry. Dô-
ležité sú predovšetkým 
dômyselné strihy na 
obojstranné využitie 
a vojenská inšpirácia 
pre pohodlné plášte 
a saká.

TRENDY

OSLAVA REMESLÁM
Dynamický mix niekdajšieho a budúceho je križo-

vatkou dedičstva a inovácií. Kolekcie sú exkluzívne, 
často s veľkou dávkou ručných prác, ale predovšet-
kým vyrábané v limitovaných edíciách. Títo „reme-
selní“ ľudia vedia interpretovať starú múdrosť do 
moderných odevov, napríklad ručnú potlač či maľbu 
na jemných exotických kožiach, žakárové vzory na 
pletených výrobkoch, obojstranné technológie... 

AVATGARDA
MUŽ V POHYBE
Moderný muž má mnoho tvárí, ale hlavne požia-

daviek na pohodlné a funkčné vybavenie na cesty 
do hôr i mesta. Uteká z ruchu veľkomiest do samôt 

v horách, kde nachádza svoj pokoj a môže sa veno-
vať športom, vandruje za každého počasia 
a jeho odev musí mať primerané ochranné vlastnos-
ti. Vhodné budú denim, vlnené žakárové pleteniny, 
čisté krajčírske formy - zvýšená pozornosť bude 
venovaná detailom. Zo vzorov budú aktuálne kára, 
prúžky, rybie kostry na vesty, saká, blejzre a ikonic-
ké odevy ako trenčkoty, parky a kanadské bundy, 
ktoré budú plne využité aj v mestskom režime.

UNISEX
Tematika gender sa bude 
prejavovať s určitou dávkou 
nostalgie. Aj tu budú vytvá-

rané kolekcie krajčírsky 
spracovaného 
obleku a sák 
s jednoduchou 
siluetou, kedy 
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TRENDY

 MÓDA REVUE február 20168

je každá ich forma určená obom pohlaviam. Silueta 
odevov a plášťov bude viac menej klasická a pripoja 
sa saká, bombery a bundy v športovom duchu. 
Kombinujú sa kontrasty: príroda s technikou, svetlo 
s temnotou, striedmosť s ľahkou opulenciou. To 
všetko sa bude dopĺňať a spájať s obuvou a doplnka-
mi do štýlu, ktorý vo svojej podstate ďalej zmazáva 
hranice medzi pánskym a dámskym svetom.

 LUXUS UNDERGROUNDU 
A MILITARY LOOK
Undergroundová nálada je luxusná, poznamenaná 

rôznorodými vplyvmi – punk, londýnsky street style 
a vojenský vzhľad – pôjde o úderný štýl s podtextom 
rebélie. Čierna farba dominuje v palete obmedzených 
farieb, ale dôraz je kladený aj na úderný farebný 
akcent, využívajú sa bohato textúrované pleteniny, 
army štýl sa sústredí na saká a parky zdobené 
výraznými gombíkmi, zipsami a sponami. Všetko 
dopĺňajú masívne ozdoby v kombinácii opáleného 
striebra a kože. K slovu sa tiež dostanú high-tech 
materiály, novodobé neoprény, ľahké nylony, ktoré 
sa kombinujú s vlnou a upravenými bavlnami.

NEFORMÁLNE ODEVY
OCHRANA
Nová sezóna prinesie zvlášť v outdoorovom 

sektore mnoho experimentov s novodobými 
technológiami, ktoré dominujú pri tvorbe nových 
materiálov. Sú tu využité kombinácie materiálov 
s vysokým ochrannými faktormi s klasickými 
materiálmi pre perfektný užívateľský luxus aj 
nový vzhľad. Hybridy neoprénov sa kombinujú 
s eco kožušinami, 3D sieťovinami, pleteninami 
a vlnárskými typmi textílií, to všetko je spojené 
v dômyselných konglomerátoch do elegantných 
plášťov, sák, búnd, viest a pulóvrov.

Mnohostrannosť a vrstvenie sú kľúčovými bod-
mi, ktoré uvedú novú generáciu športovo ladených 
odevov.

„NEPREMOKAVÝ“ MUŽ
Nové inšpirácie pre budúcu generáciu odevov do 

nepriaznivého počasia sú unikátnou zmesou urbanis-
tickej moderny so svojou dynamikou a praktickými 
vlastnosťami v kolekciách, kde sa kombinuje štýl 
s funkciou. Spája sa tu špecifi cký dizajn outwearu 
a vysoko exkluzívny ochranný faktor textílií. Trenčko-
ty, vrchné saká, bundy využijú tiež laminované typy 
s Goretexovou membránou pre dobrú tepelnú izolá-
ciu. Základným konceptom tohto štýlu je vrstvenie.

MESTSKÝ GENTLEMAN
Opäť objavený „army“ vzhľad s vintage ozvenami 

v urbanistickom poňatí uniforiem. V prvom rade to 

sú lovecké kabátiky, parky a bundy z vodoodpudi-
vých textílií, ktoré sa budú kombinovať s kovbojský-
mi nohavicami. Využije sa tiež denim s deštrukčnými 
úpravami či zašpineným efektom. V druhom rade 
prichádza moderná interpretácia mladých britských 
ofi cierov zo 60. rokov – štíhla forma a farby odvíja-
júce sa z ich uniforiem. Tvídové blejzre so zapínaním 
na tri gombíky sú trochu kratšie a dvojradové saká 
sú inšpirované námorníckou uniformou, práve tak 
ako plášť s dvojradovým zapínaním.
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šport a outdoor, ktoré sú viac-menej vymedzené 
značkami a používajú sa aj v kombinácii s casual 
eleganciou.

Farebná paleta bude široká s podielom 
neutrálnych ale aj pestrých až krikľavých farieb. 
Zahŕňa odtiene zimnej bielej, využíva neutrál 
v šedých nuansách, často tónovaných do lila, 

TRENDY

Štýlov a tém, ktoré obohatia nový zimný dámsky 
šatník je veľa. Jednou z ciest, ktorá sa javí do budúc-
na dôležitá, je jasné dodržiavanie osobného štýlu, 
druhá je úplne opačného charakteru, kedy naopak 
kombinácia všetkého možného porušuje akékoľvek 
normy a je akousi rebéliou proti konvenciám. 
A potom samozrejme niečo medzi tým, napríklad 
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Trendy dámskej módnej konfekcie na jeseň a zimu 2016/17

Štýlová rozmanitosť
JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORKY, MBFW BERLIN, PETER MICHAEL DILLS, THOMAS LOHNES, JOHN PHILLIPS/ /GETTY IMAGES 

Jesenná a zimná sezóna má nevídané možnosti pripraviť dámsku módu v plnom rozsahu, ktorý jej 
poskytuje bohatý a vrstvený šatník i mnoho rôznorodých tematických štýlov. Navyše v ňom výrob-
covia môžu testovať inovácie z hľadiska materiálových vstupov a konfekčných technológií, ktoré 
povyšujú konečný produkt o pridanú hodnotu ochrannej funkcie, luxusu užívania, prípadne údržby, 
ale aj nových estetických hodnôt, kedy sa nové materiály nekonvenčne spájajú s tými tradičnými. 
Ďalším faktorom, ktorý módny výraz posúva do nového obdobia je klasika – forma, farba a vzor, 
detaily, ale vždy s využitím už vyššie spomínaných inovácií.



TRENDY
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teplú béžovú a pieskovú, ktoré sú skvelými 
kombinačnými tónmi najmä k hnedým farbám, 
ďalej chladné zelené odtiene, tóny tyrkysovej 
až po ľadovú modrú a tiež čiernu a trocha ko-
vových zábleskov. Kombinácia lesklých 
a matných farebných odtieňov túto 
paletu obohacuje.

Móda sa všeobecne vracia 
k tradičným vlneným kvalitám 
s netradičnými úpravami, zau-
jímavými zmesami s umelo 
vytvorenými vláknami. Nastupuje 
tiež novodobá syntetika, koža 
i kožušiny, a to všetko doplnia 
nekonečné možnosti nových tech-
ník pletených výrobkov.

Jemné i výrazné štruktúry, lesklé 
aj vlasové povrchy, kovový lesk, novo 
objavené tvídy, fl anel, fl auš aj velúry, men-
čester a kord, upravené bavlnené plátna, 
obojstranné typy – všetko v odľahčených 
hmotnostiach a mäkkých úpravách bude 
pripravené pre pocit luxusu pri nosení. 
A samozrejme tiež dômyselné pletené typy 
tvarované pletiarskou technológiou do úplne 

nových, presne padnúcich foriem. 
Vzorová tematika sa sústredí 

na kára, kocky, mikro a makro 
vzory vychádzajúce z klasic-
kého anglického vzorovania – 
rybej kostry, pepita, divia-
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čích zubov, objavia sa prúžky, pávie očká, kohútie 
stopy aj jemný rastrovaný glenček. Obohatenie do 
vzorovej tematiky prinesú potlače s nezvyčajnými 
farebnými kombináciami kvetinového cha-
rakteru alebo zvieracou kamufl ážou, či 
fantazijná geometria a batika. Veľmi 
aktuálne budú aplikácie či vypaľovanie 
vzorov laserovou technikou, rovnako 
ako aj farebné kombinácie v maxi 
blokoch.

Formy dámskych odevov 
budú vychádzať z veľmi 
štíhlych línií, ktoré sa často 
rozvinú aj do zdanlivo ob-
jemnejších tvarov, najmä 
u plášťov, kabátikov 
a búnd, ale aj nohavíc, 
sukní a blúzok. Bude 
to napospol objem bez 
hmotnosti. Zimná 
silueta bude vrstvená 
a poskytne veľa možností 
ku kombináciám. 

Jednotlivé odevy spolu 
s doplnkami do seba 
dokonale zapadnú 
s výsledkom konečného 
outfi tu. Na súčasnej 
móde je toto prepojenie 
do celku podstatné.

TRENDY
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Nohavice – od priliehavých legín, cez rovné dlhé 
nohavice, veľmi úzke s nahrnutou dĺžkou pod členky, 
ale aj nad členky s naberanou či objemnejšou bedro-
vou partiou, do pásu i so zvýšeným pásom.

Šaty – puzdrové v mini vyhotovení, prestrihnuté 
v páse s naberanou alebo kruhovou sukňou aj 

s dĺžkou do polovice lýtok, pletené ako predĺžený 
pulóver.

Sukne – šatové krátke puzdrové, zapínacie, 
košeľové, niektoré typy s rôzne stvárnenými 

cípmi, kruhové, zvonové, úzke ako mini 
alebo s dĺžkou nad kolená či do polovi-
ce lýtok, tiež sa začnú objavovať 
tzv. tulipánové typy.

Tuniky – s dĺžkou po boky aj dlh-
šie, ale veľmi krátke nad pásovou 
líniou, sú s rukávmi aj bez rukávov, 
niekedy s asymetrickým zapínaním 
či okrajom, s rôzne riešeným výstri-

hom, niekedy aj rolovacím vysokým 
golierom.

Saká – priliehavé s fazónkou alebo 
so stojatými golierom či predĺžené 
a nesúce známky genderovej tematiky.

Plášte, kabátiky – dlhšie objemné 
plášte so zavinovacím efektom, krátke 
kabátiky s detailmi vojenských unifo-

riem, paletá, kožúšky a nepreberné 
množstvo prešívaných a zateple-
ných funkčných typov.

Viac foto na www.modarevue.com
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Dynamické dievčatá budú môcť siahnuť po 
pohodlnom a farebnom oblečení plnom kontrastov. 
Zdobené bude koženými záplatami, potlačami 
a „drahými“ kamienkami. Do farebnej palety sa 
zaradili aj severské farby – tóny ľadovej bielej, 
levanduľovej a slivkovomodrej. V oblečení dominujú 
pestrofarebné (predovšetkým eko) kožušiny 

TRENDY
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Svet fantázie posypaný hviezdnym prachom – to 
je motto novej elegancie v detskej móde. Časy, keď 
dievčatká nosili prevažne ružové oblečenie a chlapci 
modré bez zdobenia a doplnkov sú dávno preč. To 
však ešte neznamená, že detská móda tieto farby 
celkom odvrhla. Nová elegancia pre deti pramení 
z prírody naplnenej fantáziou a snami. A práve fantá-
ziu a sny zosobňujú už spomínané farby – ružová 
a intenzívne modrá. Kvetinové a zvieracie motívy 

s jemnými detailmi, potlače, výšivky a drobné uzly 
oživia šatníky dievčat aj chlapcov. Štylizovaná zeleň 
s trblietavými motýľmi a explózie kvetín sú hnacou 
silou klasickej elegancie pre deti. 

Trend coutur sa obzerá po hodvábnom zamate 
v hlbokých farebných tónoch, čipkách v odtieňoch 
šampanského, modrých aj fi alových ozdobách pripo-
mínajúcich dekorácie v starých palácoch, pričom sa 
hojne využívajú talianske priadze a prírodné vlákna 
– vlna, kašmír a bavlna.

Detská módna konfekcia na jeseň a zimu 2016/2017

Detské hrejivé 
fantázie 
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: PRE PITTI IMMAGINE BIMBO GIOVANNI GIANNONE

Už niekoľko rokov razí detskou módou trend inšpirácií z módy dospelých. Ale to odborníci v móde 
dobre vedia a my to už nemusíme po každý krát opakovať. Pozrime sa na to, čo dizajnéri deťom 
pripravili na sezónu jeseň a zima 2016/2017. Cestu novinkami nám ukázal najvýznamnejší veľtrh 
detskej módy, taliansky Pitti Bimbo.
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umocnené výšivkami. Chlapci budú „musieť“ mať 
tričká s luminiscenčnými detailmi, vlnené 
parky a zamatové smokingy. 

Pre veľmi malé deti určili dizajnéri fl itre, 
lurexové nite, veľa trblietu a luminiscenčné 

potlače. Mäkký, našuchorený a teplý 
vzhľad bude dokonale harmonizovať 
s modernou eleganciou. 

Dizajnéri nezabudli okrem 
hlavného konceptu „vyzbrojiť“ 

deti vhodným oblečením aj na ich 
záľuby a prostredie, 

v ktorom žijú svoj 
každodenný život.

Pri športových 
aktivitách je sa-
mozrejmé, že 
chlapci sa túžia 
podobať otcovi 

oblečením. V tejto 
skupine sa mieša formál-

ne oblečenie so športovým 
v odtieňoch šedej a modrej 
a s využitím technických 

TRENDY
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tkanín pre najlepšie pohodlie. Klasické bundy budú 
mať kapucňu a budú vzorom dokonalej rovnováhy 
modernej technológie s klasickým krajčírstvom.

Motto „páči sa mi mesto“ symbolizuje cesty 
pre malých mestských svetobežníkov. 
Tí milujú predovšetkým denim a všetky jeho 
varianty. Do fi lozofi e celkového džínsového 
vzhľadu patria aj efekty preprania. 
Športovejší vzhľad sa však otáča za 
zvukom. Chlapci napodobňujú svetom 
brázdiacich dídžejov, ako si do nahrávacích 
štúdií obliekajú pohodlné džínsové a na 
javisko športové oblečenie v kombinácii 
šedej a džínsovej modrej alebo napríklad 
tričko s chladnými motorkárskymi džínsami 
v šedej farbe.

Pre dobrodružné typy bola vytvorená skupi-
na olivovozeleného multivreckového oblečenia 
s kolennými vankúšikmi, letecké bundy, joggingové 
nohavice a mikiny. Farebná paleta siaha od leteckej 
modrej až k šedej so zábleskami čiernej a červenej, 
ale vždy s použitím šedej melanže.

Luxus nadčasovej avantgardnej módy sa v budú-
cej zime zameria na retro dotyky v dialógu s inova-
tívnymi prvkami. Za tým všetkým je fi lozofi a pamäti 

– vybrať veci, ktoré sme nosili či robili, 
aby sme ich pre ich hodnotu a kvalitu 

odovzdali ďalej. V tejto skupine má 
status dôležitosti kašmír, sofi sti-
kované farby, moderné línie 

a rafi nované detaily. 
To všetko podľahne čaru 
nadčasovosti, kde sa ele-

gancia nikdy nevyužíva 
na úkor komfortu. 
Charakteristické sú 
čisté línie, veľmi 
mäkké materiály 
vyvinuté pre voľ-
nosť pohybu a do-
konalý vzhľad. Tvary 
sú voľnejšie, siluety 
menej formálne 
a módne vrstvenie 
nevyhnutné. Farby 
v tejto skupine sa inšpiro-

vali jesennou prírodou 
a prašnými odtieňmi šedej. 

Poslednou témou v detskej 
móde je požiadavka eco produktov. 
Bližšie sa o nej dočítate v tomto 
čísle v rubrike Módne fórum. 

Viac foto na www.modarevue.com
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Snad i z tohoto důvodu si lednová edice s nabídkou 
oděvů pro podzim-zimu 2016/17 zvolila jako své motto 
„Pitti Generacions“. Bylo prezentováno na ploše hlavního 
„nádvoří“ Fortezza da Basso i ve všech výstavních pros-
torách. Obří fotografi e částí obličejů zahrnující širokou 
věkovou kategorii vypráví o tom, jak mladá generace 
s chutí sahá do tradičního, vintage a historizujícího 

šatníku s oděvy samozřejmě transformovanými do 
novodobých typů forem a materiálů, ale s tím „někdej-
ším“ dotekem, zatímco starší věková kategorie miluje 
jeans ve všech podobách a objevuje svět outdoorových 
a sportovních funkčně vybavených oděvů a naopak. 
Veletrh potvrdil, že současné pánské oblečení a z něho 
vytvořený individuální outfi t musí mít svůj styl – jaký-
koliv, ale jednolitý. Mnoho vystavovatelů už představuje 
své kolekce jako komplex, ale ti specializovaní zůstávají, 
ostatně pro sestavení stylového šatníku je tu prostoru 
víc než dost.

Na začátku ledna se Florencie chvíli koupala v plném 
slunci, občas i ve vydatném lijáku, počasí připomínalo 
spíš aprílové nálady. Prvnímu módnímu veletrhu v no-
vém roce to na kráse neubralo, i když tu a tam někomu 
z četných návštěvníků povadla paráda. Ale tématika 
oděvů určená pro podzimní a zimní období s nepřízní 
povětrnostních podmínek počítá, ba dokonce předpo-
kládá, že otestuje nové technicky zaměřené materiály 
které, chytře vymyšlené, dost často v módní tématice 

kralovaly. Ne tak docela, objevily se tradiční kvality jako 
jsou tvídy, šetlendy i haristvídy, které však prošly ces-
tou inovací do nových kvalit. Barevně bohaté zalisované 
struktury tvídového charakteru oživily dočasnou nabíd-
ku spíš jednoduchých tkanin. Roztomile působí neko-
nečná akce „Pitti People“, kdy v prostorách veletrhu i ve 
městě obří teleobjektivy, různé foťáky, tablety či mobily 
čekají, kdy jim do zorného pole vstoupí „někdo“. Ten 
NĚKDO je velmi nekonvenčně oblečený a vypadá jako 
by sestoupil z mola pánské Haute Couture a často jsou 
to skutečně ti věhlasní. Barva, formy, styl – vždy výraz-
ný a pozornost působící outfi t, pro mnohé více či méně 
ujetý, oživuje davy sice módně, kvalitně ale nevýrazně 
oděných návštěvníků a téměř křičí, toto je móda budou-
cnosti! A tak vidíme upjatá saka z vlněných vzorových 
i barevných patchworků, velké pruhování, zásadně krat-
ší ohrnuté kalhoty, výrazné doplňky, bujný plnovous, 
nebo alespoň nahoru zatočený knír a dlouhé vlasy…
ve své podstatě je to zase forma návratů a rebelie. Ale 
krásně a potrhle milá!

Ale nechme hovořit čísla, která po skončení veletrhu 
uvedla veletržní správa Messe Frankfurt: přes 69 000 
návštěvníků z řad obchodníků, odborníků a zaintere-
sované veřejnosti z celého světa přijelo do Frankfurtu 
navštívit veletrh, kde se představilo 2 866 vystavovatelů 
opět z celého světa. To je slibný start do nového roku 
v oboru, protože nárůst byl více než dvouprocentní oproti 
minulému období. Heimtextil tak konsolidoval svou pozi-
ci místa celosvětového setkávání obchodníků, průmyslu 
a odborníků s nabídkou kvality, technologie a kreativity. 
Během veletržních dnů probíhaly konference, přednášky, 
ale hlavně seznamování se s technickými a technolo-
gickými novinkami v oboru. A není to dnes už zdaleka 
jen textil, který je zakódován v názvu veletrhu, ale také 
tapety, podlahové krytiny, žaluzie, rolety, madrace, rošty, 
zkrátka vše, co k bydlení patří. A nejsou to jen potřeby 

pro domácnost, ale i vybavení pro veřejný sektor - hotely, 
divadla, …

Od severní Evropy po Jižní Afriku, od Ameriky po Asii 
– to je globální trh napříč světem, který si dal schůzku ve 
Frankfurtu. A není to jen obchod, ale i zájem o nejnovější 
trendy v oboru jak po technické tak estetické stránce. 
Některé oborové segmenty zaznamenaly velký nárůst 
vystavovatelů i zájem návštěvníků. Je třeba zmínit tape-
ty, které se po letech dostávají znovu ke slovu se svými 
novými kvalitami i designem, na kterém se také podílejí 
přední kreativní umělci. Tady ve Frankfurtu představo-
valy absolutní špičku. Roste také odvětví dekoračních 
a čalounických materiálů a textilního digitálního tisku 
i produktová skupina ložního prádla a doplňků.

Tradičně se koná zajímavá aktivita „Heimtextil goes 
City“, kdy se otvírají pro odbornou i zainteresovanou 

veřejnost butiky, ateliéry i studia, které se zabývají in-
teriérovým designem a je zde možné spatřit novinky 
a nejnovější trendy ještě před jejich uvedením do prode-
je. Letos jich bylo 19.

Nejen obchodováním žije Heimtextil, i když tato aktivi-
ta je stěžejní. Ukazuje také trend, kterým se bude ubírat 
bytový textil a doplňky v průběhu roků 2016-17. Dřívěj-
ší trendové fórum je dnes Theme Park. Trendy vytváří 
významná skupina designérů z renomovaných ateliérů 
napříč světem tak, aby byly zastoupeny různé názorové 
podněty. Vznikly tak trendy Heimtextil 2016/17 s úvod-
ním tématem WELL-BEINING. Čtyři rozdílné skupiny po-
hodového bytí Protect, Energise, Enrich a Nourish budou 
mezi sebou vytvářet napětí, ale v konečném výsledku 
vytvoří vyrovnaný kruh. Ale o tom až příště.

Pitti Immagine Uomo 
Florencie leden 2016 

Veletrh pro pohodlí v obydlích 
Heimtextil – leden 2016

JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Již 89. edice tohoto věhlasného veletrhu připomíná, že jeho téměř 40-ti letá historie pokračuje 
v plné parádě. To se každému módnímu veletrhu nestává, ale Pitti vstupuje už do „středního“ věku 
a rozhodně mu dlouhé trvání zdaleka neubírá na kráse. Spíše naopak! Citlivá symbióza nového 
a tradičního, sportovního a klasického, městského a outdoorového dává průřez nabídky pánskou 
módní konfekci ve všech stylech, modifi kacích a v té nejvyšší kvalitě. Nekoná se tu generační kon-
fl ikt, je z čeho vybírat a hlavně kombinovat tak, aby si na své přišli všichni budoucí spotřebitelé. 

JČ

Velmi brzo po vánočních a novoročních svátcích začíná kolotoč nejen módních veletrhů, ale i akcí 
určených bytovému designu a bytovému textilu. Tradiční, velký, kreativní, expanzivní, pečlivě uspo-
řádaný a hojně navštěvovaný byl kontraktační veletrh bytového textilu a doplňků ve Frankfurtu nad 
Mohanem – HEIMTEXTIL 2016.
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„Takéto podmienky som ešte nezažila asi nikde, nad-
štandardne sa o nás starajú a vytvárajú veľmi priateľské 
prostredie na uzatváranie obchodov,“ hovorí nakupujú-
ca z USA a pokračuje „vnímam to ako rastovú stratégiu 
z ich strany a musím povedať, že dobrú.“ Ako dodáva, 
o rok príde veľmi rada znova. Obchodníčka z Holandska 
zas oceňuje logickejšie rozmiestnenie stánkov, ktoré ten-

to rok spájajú do zhlukov, napríklad boho a etno štýlu, 
šperkárov, večerného oblečenia, búnd a kabátov alebo 
plážovej módy.

Viac než 14 tisíc návštevníkov malo možnosť vidieť 
v troch halách na ploche 15 tisíc m2 prierez predovšet-
kým španielskou módou, ale aj vystavovateľov z Južnej 
Ameriky, Francúzska či Belgicka. MOMAD stavil na dá-

tum, kedy sa súbežne konajú výstavy Intergift, Bisutex 
a Madrid Joya, čím vytvorili najväčší módny veľtrh v juž-
nej Európe. Organizátori predpokladajú, že na výstavách 
sa spoločne zúčastnilo okolo 3 tisíc vystavovateľov, z 
toho MOMAD prispel 441 stánkami,  a viac než 43 tisíc 
návštevníkov z 80 krajín sveta. 

„Sme tu už piaty rok a vidíme veľký posun,“ hovorí 
španielska vystavovateľka dámskej elegantnej módy. 
„Objednávky sa z roka na rok zväčšujú, i keď to pri-
pisujeme aj naštartovaniu ekonomík.“ Taktiež sa nám 
priznala, že sa jej viac páčilo, keď bola konfekcia a obuv 
spojená na jednom veľtrhu. „Mám pocit, že sa to tak 
viac prepájalo a že stánky s obuvou pritiahli sekundárne 
nakupujúcich aj ku nám,“ vysvetľuje obchodníčka svoj 
postoj.

Tento rok sa veľtrhu MOMAD zúčastnili nakupujúci 
z 23 krajín, medzi inými aj z Talianska, Holandska, Chi-
le, USA, Qataru, Saudskej Arábie, Ruska, Portugalska, 
Francúzska i Mexika. Organizátori teda skutočne vykro-
čili správnou nohou za cieľom presadiť viac španielskej 
módy vo svete a sme zvedaví, aké výsledky prinesie 
veľtrh obuvi 4.-6. marca 2016.

MOMAD METROPOLIS 
otvára náruč svetu
ELA DEKÁNKOVÁ, FOTO MAREK DOBROVIČ

Španielsky veľtrh módy MOMAD Metropolis patrí medzi stabilné veľtrhy strednej veľkosti, avšak 
tentokrát sme boli v Madride svedkami jeho dômyselnej postupnej expanzie. V tejto edícii oddelili 
organizátori konfekciu a doplnky od veľtrhu topánok a zamerali sa na nakupujúcich z celého sveta 
spolu s prítomnosťou zahraničných médií.

ISPO Mníchov prekvapil inováciami 
a novými produktmi

Noví vystavovatelia pribudli prakticky vo všetkých 
sektoroch, najviac však v sektore zdravie & fi tnes 
a outdoorový sektor. Veď vystavovatelia celého veľtr-

hu boli rozdelení v 16 vypredaných halách na ploche 
180 000 m2.

Sektor zdravie & fi tnes dostal viac priestoru ako 
v minulosti a ukázalo sa, že jeho potenciál ešte zďaleka 
nie je vyčerpaný. Ten vidia odborníci v tom, že fi tnes sa 
stále digitalizuje a v budúcnosti sa už bude dať tréno-
vať aj vo virtuálnych svetoch. Tento fakt demonštroval 
na veľtrhu víťaz súťaže ISPO BRAND NEWS AWARDS 
svojím Virtual-Reality-fi tnes prístrojom Icaros, ktorý 
umožňuje používateľovi preletieť virtuálnym svetom 
a pomocou headsetu a riadenia hry sa hrať. Len akoby 
mimochodom bude trénovať, zatiaľ čo do tréningu budú 
zapojené takmer všetky jeho svalové skupiny.

Predseda vedenia spoločnosti Messe München 
Klaus Dietrich zdôraznil: „Po ťažkom predvianočnom 
predaji, bola situácia na veľtrhu postatne lepšia, ako 
sme očakávali. Mnohorakosť inovácií a nových produk-

tov posilnila dôveru priemyslu reagovať na aktuálne vý-
zvy, ktoré prinášajú klimatické a štrukturálne zmeny.“

Ispo dorástlo na veľtrh, kde sa už nestretávajú len 
vystavovatelia a návštevníci, ale aj miestom stretnutí 
politikov a významných športovcov zo všetkých oblastí 
– či už futbalistov FC Bayern, vzpieračov, horolezcov, 
trénerov, olympijských víťazov, zástupcov svetových 
značiek atď. Mnoho ľudí prišlo aj zo vzdialených desti-
nácií, napríklad minister športu Brazílie George Hilton aj 
v súvislosti s tohtoročnými letnými olympijskými hrami, 
ktoré sa budú konať v auguste v Riu. 

Keďže veľtrh sa koná raz do roka, prezentujú sa 
na ňom všetky športy, letné aj zimné. Ďalší veľtrh sa 
bude konať od nedele 5. februára do stredy 8. februára 
2017. 

DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: MESSE MÜNCHEN

Športový veľtrh ISPO v bavorskom Mníchove je nepochybne najväčším svetovým veľtrhom v tejto 
brandži. Viac ako 80 tis. odborných návštevníkov zo 120 krajín si v januári prezerali a kontraho-
vali ponuku vystavovateľov z celého sveta. Najmä z Talianska, Švajčiarska a Rakúska prišlo oveľa 
viac návštevníkov ako v minulosti. Veľmi sľubnou destináciou sa stáva Rusko a Ukrajina.
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Niekde tam za lodnými kontajnermi sa skrýva krá-
ľovstvo dizajnérky Dany Kleinert. Dom s romantickou 
adresou Na riviére bol kedysi domovom celej rodiny 
Kleinertovcov, no dnes tu sídli okrem slovenského 
módneho ateliéru aj pestrá paleta kreatívcov. Privíta ma 
Dana v čiernom úplete (ako inak), kostenými okuliar-
mi vo farbe rosé a o druhej popoludní posiela manžela 
po svoje prvé jedlo dňa. Ak v takom tempe ako ona 
funguje celá slovenská módna scéna, máme sa na čo 
tešiť. Avšak Dana mi to vzápätí vyvracia a tvrdí, že ona 
kráča akousi pomalšou a zdĺhavejšou cestou k úspechu. 
Ťažko uveriť.

Ofi ciálne si si svoju značku DANA KLEINERT založila v roku 
2001 a tento rok osláviš 15. výročie. Ale kamenný obchod vzni-
kol až v roku 2005. Aká bola tvoja cesta medzi týmito dvoma 
míľnikmi?

V roku 2001 sme sa s manželom a malou dcérkou 
vrátili z Kanady. Robila som u otca architekta v ateliéri, 
ale už vtedy som tam mala svoj pletací stroj a plietla 
som látky. Prvé modely na Slovensku som predala cez 
Twigi, čo bol taký prvý priekopnícky obchod pre lokál-

nych módnych dizajnérov. K vlastnej predajni som sa 
potom dopracovala vďaka náhode, keď ma oslovila 
jedna klientka a chcela zainvestovať do mojej značky. 
Celé sa to dialo intuitívne a dnes by som už v mnohom 
postupovala úplne ináč. Hlavne rýchlejšie a lacnejšie.

Čo by si teda odporučila mladým dizajnérom, aby uspeli?
No, na začiatok musím povedať, žeby som si už ne-

otvorila vlastný obchod. Pretože ak si otvoríte obchod, 
musíte sa venovať jeho prevádzke. Logicky. A na to 
existujú odborníci. U nás takí ľudia neboli alebo tomu 
nerozumeli, tak som musela robiť všetko sama. Zastu-
povala som de facto ďalšiu osobu. Dnes by som určite 
hľadala človeka na obchod.

A napriek všetkým ťažko získaným skúsenostiam si svoj obchod 
pred približne dvomi rokmi zavrela.

Lebo ho nepotrebujem. Dlhšie som 
už nad tým rozmýšľala, i keď prizná-
vam – bolo to také moje dieťa a tiež 
priestor, v ktorom som bola sama 
sebe pánom. Medzitým sme však zalo-

žili Slovak Fashion Council a už sme riešili ako pomôcť 
nielen mne, ale aj všetkým dizajnérom na Slovensku. 
Navyše sa časom rozmohli ďalšie obchody, kde môže 
domáci návrhár ponúkať svoju tvorbu.

Robila si textilnú dizajnérku, fashion dizajnérku a manažér-
ku obchodu, v roku 2011 k tomu ešte pribudla platforma Slovak 

Fashion Council a projekt kontAKT. Nemôžem tiež opomenúť 
fakt, že si matka troch detí – až ma to núti opýtať sa, či si už 
niekedy vyhorela.

Áno, asi pred dvoma rokmi. Dva týždne som ne-
bola schopná ani odpísať na e-mail. Dôvody vyhore-

nia boli dva. Na jednej strane niektoré vzťahy 
v komunite ľudí „z módneho sveta“, kde 
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Dokázala slovenským ženám, že úplet môže byť sexi, môže formovať postavu, len to treba zveriť 
do rúk skutočnému remeselníkovi a dizajnérovi. Za kvalitu svojich pletených modelov by dala ruku 
do ohňa aj o päť rokov a veselo ich odstreďuje a perie na vyšších teplotách. Po jej modeloch prahnú 
Japonky, oblieka prvú dámu republiky aj míma Milana Sládka. Dizajnérka a zakladateľka 
Slovak Fashion Council Dana Kleinert.

DANA KLEINERT: 

Japonský trh si vyžaduje 
100-percentnú kvalitu

Dana Kleinert
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Projekt Domov na mame
the Era
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sa napríklad kopírovali nápady alebo som zažila niekde 
neprajnosť, čo ja vnímam veľmi citlivo. Druhým dôvo-
dom bol projekt Šafko (projekt Šafko revitalizuje verejný 

priestor v Bratislave prostredníctvom súčasného 
dizajnu, pozn. red.), kde sme začali narážať na 
diplomaticky povedané, nepriazeň mestskej 

časti Staré Mesto.

Všimla som si, že sa značka Dana Kleinert po 
poslednej kolekcii This is me akosi vytratila.

Začala som pracovať viac na platforme 
Slovak Fashion Council, ktorej poslaním 
je oživiť módny ekosystém na Sloven-
sku. A to prepojením dizajnérov, výroby 
a predaja. Naším vzdelávacím progra-
mom sa snažíme dopĺňať vyučovanie na 
Vysokej škole výtvarných umení o prak-
tické workshopy a konferencie. Mali sme 
tu napríklad Stefana Siegela (zakladateľ 
start-upu Not Just a label v koncepte 
slow fashion, pozn. red.), o ktorom 
síce vtedy na Slovensku nikto nevedel, 
ale my sme si boli istí, že toto je jeden 
z tých ľudí, ktorých treba počúvať. 

Ale Slovak Fashion Council nie je iba 
o prednáškach a workshopoch.

Je toho viac. Každý rok posky-
tujeme víťazovi súťaže Best Fashion 

Graduate, rok a pol trvajúci mentoringo-
vý program. Tak dostávajú absolventi 

počiatočný “kick-off”, rozhľad a aj 
príležitosti. To, čo sme my nema-

li. Priniesli sme tiež na Slovensko 
koncept dizajnérskych show-

roomov, kde chceme, aby mladí návrhá-
ri predávali a aby sa s ich výrobkami 
oboznámila verejnosť. 

Podarilo sa Ti presadiť značku 
DANA KLEINERT v Japonsku. Vybrali ťa ako 

jediného slovenského zástupca progresívnej 
módy na WEAR Europe v Tokiu, vyhrala si 
ocenenie Najlepšia európska spoločnosť 
pre japonsko-slovenskú spoluprácu v ob-
lasti módy a odievania. Tvoje modely sa do-
konca predávajú v Tokiu a Nagoyi a pritom 
tvrdíš, že je to najnáročnejší trh s módou. Čo 
musíš spĺňať, aby si uspela na takom trhu?

Musím mať perfektné remeselné vypra-
covanie. Moje modely si obracali zhora-
zdola a nesmel nikde trčať ani kus nitky. 
Až po extrémne dôkladnom prezretí sa 
rozhodovali.

Akí sú Japonci?
Japonci majú veľmi radi dizajn 

s príbehom. Prípadne dizajn 
a kus európskej histórie. Preto 
u nich letia značky ako Louis 
Vuitton. Ďalej je bežné, že sa 

japonské ženy okolo 50–60 
rokov obliekajú divoko, mla-

distvo, ale zároveň decentne 
v tom zmysle, že ostáva 

všetko zahalené. Naprík-
lad neradi ukazujú ruky 

a odhalené brucho tam vo 
všeobecnosti neexistuje. 

Myslím, že to zrelým 

ženám veľmi pristane a kožuchy 
môžu pokojne vymeniť za svieže 
kabátiky.

Na záver nám ešte prezraď, 
čo ťa bude zamestnávať naj-

bližšie týždne.
Rozbehli 

sme projekt 
Domov na 
mame. Chce-
me pomôcť 
utečenom 

prostredníctvom toho, čo vieme 
najlepšie. A tak sme navrhli 
látkové nosiče, v ktorých môžu 
putujúci rodičia niesť svoje 
deti. Po celom Slovensku robí-
me workshopy, akési novodo-
bé páračky, na ktorých učíme 
ľudí šiť tieto jednoduché modely. 

Ušité výrobky potom darujeme 
tým, ktorí ich potrebujú. Zručnejšie 
ženy to zvládnu ušiť aj podľa foto-
návodu na facebooku a postačia im 
k tomu obyčajné staré tričká.

Podľa tvojich aktivít teda súdim, že si sa defi ni-
tívne rozhodla ostať na Slovensku...

Stále neviem (tajomne sa usmeje). Myslím 
si, že slovenský módny priemysel by som 
vedela podporovať aj keby som bola v zahra-
ničí.

Z kolekcie na zimné olympijské hry 
vo Vancouveri
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Molo pro trendové semináře, 
nové značky a exkluzivní móda 60. let
MK, FOTO: VELETRHY BRNO, A.S.

Brněnské veletrhy opět připravují velmi pestrou 
nabídku. Zajímavé kolekce přiveze německá rodinná 
fi rma ERFO, která se již od roku 1937 zaměřuje na 
kvalitní dámskou módu s atraktivním designem, nebo 
řecký výrobce luxusního dámského prádla Minerva. 
Nové obchodní příležitosti otevře prezentace kvalit-
ních a velmi módních kolekcí obuvi i oděvů výrobců 
z Turecka, a to nejen dámské a pánské, ale i dětské 
konfekce. Do Brna se vrací i další vystavovatelé, na-
příklad velkoobchod s dámskou konfekcí EWACO. 

Návštěvníci veletrhu STYL se mohou těšit i na 
tradiční vystavovatele, kteří se vždy dvakrát do roka 
setkávají v pavilonu P se svými odběrateli. Chybět ne-
budou fi rmy jako Donet, Doppler CZ, Felina ČR, H&D, 
Jopess fashion, Hegler Fashion, Pleas, Tonak a dal-
ší. Velký prostor opět dostávají čeští výrobci, jejichž 
zboží je tuzemskými zákazníky cíleně vyhledáváno. 

Pod značkou JITEX COMFORT se představí tradiční 
pletené zboží jako trička, mikiny, spodní a noční prá-
dlo, župany, ale také funkční termoprádlo. Nabídka 
odpovídá nejen aktuálním módním trendům, ale také 
velikostním požadavkům české populace, takže ně-
které modely mají velikost až 5XL. Nově vyvzorovaná 
kolekce pro jaro a léto 2016 je v nadčasovém námoř-
nickém ladění. 

Také veletrh KABO přivítá tradičně vystavující spo-
lečnosti a značky jako Ara Shoes, Caprice, Gabor, Ge-
neze, Högl, Lanson, JG Shoes, Legero, Marco Tozzi, 
Protetika, Rieker, V + J obuv či Wortmann. Kabelky 
budou v pavilonu F vystavovat mj. fi rmy Arteddy, Axel 
Accessories, DOCA, Elega,Unidax nebo Volum Bags či 
Verde. Premiéru bude mít luxusní italská obuv Nero-
Giardini, která je mj. partnerem pro obuv České Miss 
2015 i 2016, dále známá česká společnost Snaha 
a také Salamander se značkou dětské obuvi Lurchi 
a dámskou a pánskou obuví Salamander. Pozornost si 
zaslouží kvalitní cestovní zavazadla německých zna-
ček Titan a Travelite, která na český a slovenský trh 
přináší společnost Shopen Group. Luxusní Titan Prior 
je skořepinový kufr, naprosto voděodolný, robustní 
a zároveň velmi lehký, s vnitřní proti zápachovou 
a vodu odpuzující povrchovou úpravou. Značka Trave-
lite nabízí kufry a tašky vysoké kvality za přijatelnou 
cenu, a to i v dětském provedení s veselými motivy. 

Novou podobu dostanou oblíbené veletržní semi-
náře, které seznamují s aktuálními módními trendy. 
O módě pro příští podzim a zimu opět přijede před-
nášet paní Ellen Haeser, nizozemská specialistka 
s více než třicetiletou zkušeností jak s tvorbou tren-

dů, tak s vývojem textilních materiálů. A protože je 
o tuto přednášku zvýšený zájem, bude zařazena do 
programu veletrhu dvakrát – v sobotu i neděli, a to 
přímo v pavilonu P na přehlídkovém mole. Samozřej-
mě nebudou chybět ani oblíbené přehlídky nových 
kolekcí vystavovatelů. Vždy dvakrát denně na mole 

proběhne STYL Show věnovaná dámské a pánské 
módě, jednou denně pak Lingerie Show představující 
kolekce spodního a nočního prádla včetně punčocho-
vého zboží. Třešničkou na dortu pak bude v neděli 
v 17 hodin přehlídka LUXURY CUT s kolekcemi zna-
ček dámské a pánské módy John Richmond - Milano, 
pánské módy Corneliani a originály dámských luxus-
ních šatů světoznámého návrháře Olega Cassiniho, 
které v šedesátých letech nosily například Jacqueline 
Kennedyová nebo Marilyn Monroe.

Více informací o 47. veletrzích STYL a KABO, jejich dopro-
vodném programu a chystaných módních přehlídkách naleznete 
průběžně na www.bvv.cz/styl-kabo/.

Od soboty 20. února do pondělí 22. února 2016 se Brno stane křižovatkou středoevropského 
obchodu s módou. Návštěvníci se na jednom místě seznámí s aktuálními trendy v oděvech, textilu, 
obuvi i doplňcích pro podzim a zimu 2016/2017. Nové kolekce bude prezentovat přibližně třista 
vystavovatelů. Součástí tradičních veletrhů STYL a KABO budou také atraktivní módní přehlídky 
a nově koncipované trendové semináře. 
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Geisha – sázka na jistotu
Ani puzzle do sebe nezapadá tak dobře jako jednotlivá témata kolekce podzim-zima 2016 holandské značky 
Geisha. S lehkou ležérností, jemnou provokativností a kvalitním vypracováním přichází se směsí osobitých 
stylů, barevných kontrastů, originálních potisků a grafi ckých designů, a to vše s dopředu promyšleným cílem 
– přitáhnout, překvapit, navždy okouzlit... jednoduše opět dát svůj „like“ značce Geisha.

Geisha je určena sebevědomým, moderním 
a podnikavým ženám, které milují výzvy a jsou ne-
závislé. V barvách budou podzimním a zimním měsí-
cům vládnout kromě klasické černo bílé kombinace 
tlumené palety barev jako camel, hnědá, petrolejová, 
zelená, olivová. Pro milovnice barevných akcentů pa-
letu doplní bordó, modrá až tmavomodrá, obohacena 
o zlatou a stříbrnou barvu, která se však spíše využívá 
v zatkávaných metalických vláknech. Objeví se 
i monochromatická paleta, která přinese maximálně 
módní siluetu. Je čas na nové střihy a pocity z jejich 
nošení a to díky kombinaci matné a lesklé koženky 
či originálnímu propojení různých materiálů v jed-
nom střihu. Estetika šedesátých a sedmdesátých let 
s sebou přináší veselé šaty, folkem nasáknutá ponča 
a hojné využívání geometrických potisků. Všecko je 
obohaceno o zajímavé detaily – knofl íky, kamínky 
zdobené límečky, zipy – to vše v uvolněném a nefor-
málním duchu. Kolekci Geisha nechybí ani umělecký 
výraz díky patchworku s texturou a propracovanými 
detaily, které upoutají jak na blůzkách, tak i na vrch-
ních dílech bundiček a sak. Velmi zajímavým poje-

tím jsou navrstvené mikiny, jemné úplety nebo jogg 
úplety na kratších či prodloužených košilích, které se 
výrazně projeví na celém outfi tu.

Trendy přicházejí a odcházejí, džínsovina se však 
nosí stále. V nadcházející kolekci Geisha se džíny ob-
jeví v sepraném efektu, v úzkých i boyfriend střizích. 
Sukňové typy jsou v mini délkách anebo nad koleno 
s výrazným rozparkem na přední části. Často jsou vy-
užívané štěpování či ozdobné zipy na kapsách.

Dokonalému outfi tu dodají trochu ležérnosti i střap-
ce. Nejlepší je, když jich není příliš mnoho. V optimál-
ním množství dají ten správný šmrnc, přičemž úplně 
stačí, když jsou na jednom kusu oblečení a mixují se 
s dalšími kousky. Pro značku Geisha všeobecně platí, 
že klíčem úspěchu každé kolekce je i hravý přístup 
k vrstvení a kombinování jednotlivých kousků, kte-
rým se vyskládá kompletní a dokonalý módní outfi t. 
Je čas vsadit na jistotu... 
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Natali Ruden oslavila výročí 20 let 
působení v módním průmyslu 
SANDRA FRIEBOVÁ, FOTO: ARCHIV NATALI RUDEN

V půlce ledna 2016 uspořádala módní návrhářka 
Natali Ruden v pražském areálu Forum Karlín svou další 
módní přehlídku, tentokrát s názvem MY WAY, tato byla 
oslavou fungování 20 let módní značky Natali Ruden.                                    
Slavnostní večer uvedl moderátor Leoš Mareš, který 

sdělil divákům mnoho zajímavých informací, předsta-
vil sponzory této velkolepé show, kterých bylo nemálo 
a připomněl, že Natali Ruden za svou kariéru uspořádala 
více než 30 autorských přehlídek a získala mnoho oce-
nění. Masarykova akademie ocenila dílo Natali Ruden, 

v roce 1999 jí udělila Cenu za tvůrčí 
činnost. 

Natali Ruden je známá zalíbením 
ve výrazných barvách, kontrastech 
tvarů a střihů. V kolekci MY WAY 
byly základním prvkem brokátové 
látky a krajky, ručně prošívané 
korálky. Na podšívky se 
používalo pouze hedvábí. 
V kolekci byly tradičně zastou-
peny modely z pravé kůže, 
přičemž použita byla jemná 
kůže s metalickým efektem. 
V kolekci byl kladen důraz 
na ruční práci. Z barev 
byly zastoupeny žlutá, 
černá, kombinace bílé 
a černé, mentolová, 
ale také stříbrná. 
Na závěr sama 
autorka kolekce 
pronesla oprav-
du velmi emo-
tivní děkovný 
proslov. 
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Slavnostní otevření nového 
ateliéru Petry Kociánové 
SANDRA FRIEBOVÁ, FOTO: MGR. LENKA ŽÁČKOVÁ

Módní návrhářka Petra Kociánová se přestěhovala 
do nových prostor, které se nachází na Malé Straně ve 
Sněmovní ulici v Praze. Nový ateliér s galerií ART LINEA 
Petry Kociánové je postaven ve slohu pozdního baroka. 

Slavnostní otevření se konalo několik málo dní před Vá-
nocemi. Úvodním proslovem byl pověřen akademický malíř 
Dimitrij Kadrnožka, kurátor Galerie ART LINEA. Velmi nevšed-
ně byl pojat slavnostní přípitek. Veronika Březinová Hladilová 
do jedné ze sklenic s vínem pro hosty vhodila malinký diamant. 
K příjemné atmosféře přispěli úchvatnou hrou na hudební 
nástroje Kateřina Englichová se svou harfu a Vilém Veverka, 
přední český hobojista. V ateliéru a galerii ART LINEA probí-
hala také prodejní výstava soch Lubomíra Macháně a prodejní 
výstava obrazů malíře Jaroslava Štědry. Mons. Prof. PhDr. 
Tomáš Halík, Th.D, prezident České křesťanské akademie, pře-
kvapil svou osobní návštěvou nového ateliéru a galerie Petry 
Kociánové a popřál úspěch v činnosti této módní designérce 
a fungování galerie ART LINEA.
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Inovace v květinových špercích 
SANDRA FRIEBOVÁ, FOTO: HRUSKA DESIGN
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Pár slov o certifi káte GOTS 
DARINA VITTEKOVÁ

Keďže sa v tomto čísle venujeme detskej móde, je vhodné spomenúť ekologické opatrenia na ochranu detského zdravia. Eco oblečenie pre bábätko na von aj na doma 
je svetom prírodných produktov, svetom, ktorému naozaj záleží na zdraví a budúcnosti. Pri eco výrobkoch pre najmenších sa kladie dôraz na bezpečnosť doplnkov 
a hračiek a na životné prostredie – plyšové hračky vyrobené zo 100% bavlny s certifi kátom GOTS (čo znamená, že bavlna sa pestuje bez hnojív a toxických pesticí-
dov), plnené kukuričné vlákna, antibakteriálne a nealergénne fľaše, plienky vyrobené zvnútra z rastlinnej vlákniny a zvonku zo 100% organickej bavlny. 

Patria sem aj výrobky na starostlivosť o dieťatko vy-
robené z organických účinných látok v etických výrob-
ných a distribučných procesoch, ktoré sú v rovnováhe 
s eko systémom. Sú špeciálne vyvinuté na výživu 
a ochranu citlivej pokožky batoliat, s upokojujúcimi 
a antioxidačnými vlastnosťami harmančeka, olív a man-
dľového extraktu. Aj samotní tvorcovia odporúčajú nosiť 
a používať výrobky z ekologických dojčenských materiá-
lov, pričom kladú aj dôraz na celkové pohodlie.

GOTS však nie je určený len pre detský tovar. Je 

skutočným bio certifi kátom, garantujúcim splnenie naj-
vyšších etických (Faire Trade) a ekologických požiada-
viek od zasiatia semena až po distribúciu produktu. Je to 
najvyšší štandard bio textilu. Samotná výroba produktu 
je však len základ. Všetky eko požiadavky sa kladú na 
balenie aj distribúciu produktu. Kontroly a certifi kovanie 
nových výrobcov, spracovateľov aj obchodníkov robí ne-
závislý orgán v systéme GOTS.

Certifi kát GOTS je v dvoch kvalitách – organic, čo 
znamená, že v produkte sa nachádza 95% vlákien 

pôvodne certifi kovaných ako „organic“ alebo „organic-in-
conversion“, 5% neorganických prímesí s veľmi prísnou 
reguláciou (nesmú obsahovať modifi kované látky, ani 
vlákna rovnakého typu), čo býva najčastejšie elastan. 
Druhá kvalita je made with x% organic materials, v kto-
rých sa nachádza minimálne 70% priadze s certifi kátom 
„organic“ alebo „organic-in-conversion“, ďalších 30% sú 
neorganické prímesi, tiež s veľmi prísnou reguláciou, tak 
ako v kvalite organic (maximálne 10% recyklovaných 
alebo syntetických materiálov).

Oblíbenost kvítků a květů byla zřejmá již v létě 2015, 
kdy se často objevovaly ve vlasech žen a dívek během 
všedních dnů. Plesová sezona si žádá pokračování to-
hoto trendu, ale klade vyšší nároky na odolnost a při-
rozenost květů. 

Květinové šperky z autorské dílny fl oristy Pavla Hruš-
ky jsou většinou vystavěny na drátěné konstrukci, tato 
je v souladu s nároky jako je typ osobnosti nositelky, 
barva a střih róby, ale bere také ohled na typ společen-
ské události. Florista šperky zdobí také živými květy, ale 
ty využívá především v lyofi lizované formě (vysušované 
zamrazením), díky které si uchovávají svou barvu, tvar 
a velikost. Pavel Hruška se pokouší květy, které jsou 
jako živé, zapracovávat do moderních aranžmá, ale také 
je používá jako drahokamy do svých květinových šper-
ků, které jsou velmi žádané. „Vše musí být sladěno, jinak 
rozpačitý dojem může otrávit své nositelce celý večer,“ 
říká zkušený fl orista. V dílně fl oristy je možné zhotovit 
téměř jakýkoli šperk, záleží, pro jakou společenskou akci 
se navrhuje. Každá společenská událost se vyznačuje 
odlišnými pravidly, tato by měla být svázána s vkusnos-
tí a výjimečností. Zásadní je odvaha majitelky šperku, 
záleží na ní, jestli nese náhrdelník, náramek, čelenku, 

spony do vlasů, brož nebo prsten. Lyofi lizované květy 
vydrží déle než živé, jejich majitelky se nemusí obávat 
trvanlivosti rostlin a brzkého povadnutí. K ideálnímu ulo-
žení či uskladnění je vhodná krabička s průhledem.

Motýlie šaty s technológiou 
Intel Edison
SPRAC. SICH, FOTO: INTEL

Hneď po priaznivej odozve na jednom z najväčších 
technologických veľtrhov Consumer Electronics Show 
(CES 2016), ktorý sa konal začiatkom januára, pred-
stavila spoločnosť Intel novú kampaň, ktorá ilustruje 
prísľub značky podieľať sa na prinášaní úžasných 
zážitkov pomocou prelomovej technológie Intel. Nová 
kampaň priblíži zákazníkom technológie Intel ukryté 
vo vnútri vecí (Intel inside) hmatateľnejším, podmani-
vejším a ešte globálnejším spôsobom. 

Spolupráca tureckého sesterského návrhárskeho 
dua Ezra & Tuba so spoločnosťou Intel a Asus využí-

va nositeľné technológie a dáva tak oblečeniu úplne 
nový rozmer. Výsledkom sú motýlie šaty – butterfl y 
dress – vyrobené z luxusného žakáru, pretkávané 
metalickými lurexovými vláknami. Sú ozdobené asi 
štyridsiatimi modrými motýľmi, ktoré vďaka zabudo-
vanej technológii Intel Edison vzlietnu, ak sa dostane 
niekto do blízkosti ich nositeľky. Samozrejme motýle 
po krátkom čase opäť zaujmú svoje miesto... Tieto 
inteligentné šaty sú „dobre riadeným dizajnom“, ktorý 
môže zmeniť spôsob, akým ľudia budú pristupovať 
k móde.
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Parížska škola módy a obchodu 
bude v Bratislave 
Z TS TASR SPRAC. DV, FOTO MOD´SPE PARIS

„Na začiatku sme mali osem študentov, dnes ich 
máme 200 a pochádzajú nielen z Francúzska, ale aj 
z iných krajín, spolupracujeme dokonca aj s univerzi-
tami v Severnej Amerike, ktoré nám posielajú študen-
tov,“ objasnil na brífi ngu prezident Francúzskej fede-
rácie dámskej konfekcie a zároveň riaditeľ MOD‘SPE 
Paris Daniel Wertel. Ako zdôraznil, škola symbolizuje 
nielen tradície, ktoré sú späté s Francúzskom ako 

kolískou módy, ale tiež dynamizmus, ktorý chce 
Francúzsko neustále do sveta módy a módneho 
marketingu prinášať. „Preto sa aj neustále mení štúdi-
um na našej škole, prispôsobujeme ho trendom, ktoré 
si vyžaduje módny priemysel a budúci potenciálni za-
mestnávatelia našich študentov,“ informoval Wertel.

Oprávnenie na poskytovanie trojročného baka-
lárskeho štúdia získala na jeseň 2015 v Bratislave. 
Pôjde o pobočku zahraničnej vysokej školy a jej 
absolventi získajú francúzsky titul. „V septembri 
otvoríme študijný odbor produktový manažér pre 
módny marketing a dizajn,“ informovala zástupkyňa 
MOD‘SPE Paris CENTRAL EUROPE Silvia Paveková. 
Ako dodala, škola nebude vychovávať módnych ná-
vrhárov, zameria sa na budúcich manažérov, ktorí 
pracujú v módnom biznise.

„MOD´SPE Paris formuje talenty, profesioná-
lov schopných zvládnuť marketingové a obchodné 
stratégie, nákup a komunikáciu v odvetví módy a di-
zajnu,“ vysvetľuje ďalej riaditeľ školy Daniel Wertel. 

„Prednášať na nej budú ľudia priamo zo spoloč-
ností, ktoré podnikajú v módnom priemysle, približne 
polovica vyučujúcich bude z Francúzska,“ avizovala 
zástupkyňa vysokej školy. Upozornila aj na dôraz, 
aký škola kladie na poskytnutie dostatočných skú-
seností z praxe. To má zabezpečiť forma duálneho 
vzdelávania. „Každý rok študenti absolvujú 280 ho-
dín praxe v niektorom z podnikov v oblasti módneho 
priemyslu,“ spresnila Paveková.

Škola bude otvorená pre študentov z celej strednej 
Európy, štúdium bude prebiehať v anglickom jazyku. 
V prvom ročníku má škola ambíciu otvoriť dve triedy. 
„Predpokladáme, že prijmeme 40 až 60 študentov,“ 
uviedla ďalšia zástupkyňa školy Jana Lalová.

Ako uviedol denník Čas, ide o súkromnú školu 
a záujemcovia si budú musieť siahnuť hlboko do 
vrecka. Školné presahuje 7 800 € a bude splatné vo 
dvoch splátkach.

Škola bude mať sídlo na Hviezdoslavovom námes-
tí v Bratislave.
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Všetko začína s nápadmi! 
SPRAC: SICH, FOTO: ISPO

Pred dvadsiatimi rokmi to bola skupina mladých a nadšených dizajnérov snívajúcich zmeniť svet prostredníctvom svojich návrhov, so silnou orientáciou 
na športové odvetvie. Veľkým krokom k premene snov bolo založenie platformy IDEAS Active Sports Design Network, ktorá združuje jednotlivé dizajnové 
štúdia. Výber členov podlieha selekcii a členmi sa stali len tí najúspešnejší, ktorí vstúpili do sveta športu a dokázali ho obohatiť o celý celý rad úžasných 
a inovatívnych produktov. 

Osobitnú pozornosť venujú členovia združenia prognóze farieb pre športové od-
vetvie. Už niekoľko rokov pripravujú s dvojročným predstihom farebné vzorkovnice 
zostavené z jednotlivých podnetov a návrhov medzinárodných členov tohto zdru-
ženia, ktoré sú výsledkom ich hlbokých profesionálnych znalostí vo sfére odvetvia 
športu. Začiatkom novembra sa v Kolíne na Rýnom konalo stretnutie členov IDEAS 

Active Sports Design Network s cieľom zostaviť prognózu farieb v športovom odvetví 
na sezónu jeseň a zima 2017 -18. Stretnutia sa osobne zúčastnilo šesť dizajnérskych 
štúdií, ostatné ďalšie početné návrhy a vízie zaslané ostatnými dizajnérmi boli tiež 
súčasťou skvelej atmosféry zdieľania myšlienok a vízii o farebnej trendovosti nad-
chádzajúcej sezóny. Výsledkom je kniha Color Trend Book (R‘evolution, ktorá na 46 
stranách predstavuje v rámci šiestich základných tém 40 farieb, ktoré budú určovať 
farebnosť športového oblečenia a produktov v sezóne jeseň/zima 2017-18. Kniha 
mala svoju premiéru na mníchovskom športovom veľtrhu ISPO a tí, ktorí veľtrh ne-
stihli navštíviť ju môžu dostať aj na webových stránkach združenia za cenu 330, - € 
v tlačenej verzii (+ poštovné) alebo v PDF verzii za 290, - €.

Vo Paríži založila Francúzska federácia dámskej konfekcie v roku 1993 vysokú školu módy a obchodu MOD´SPE Paris. Škola dodnes predstavuje 
tradície francúzskej módy, ktoré sa desaťročia formovali v srdci módy, v Paríži. A práve v Bratislave ako jedinom stredoeurópskom meste bude od 
septembra tohto roku jej pobočka pôsobiť.
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Stavte toto leto na značku LERROS

Atelier Donát – čtvrtstoletí 
originální české módy  

Módu Ateliéru Donát lze charakterizovat jako kre-
ativní, hravou a optimistickou. Těžko 

ji lze zařadit do nějaké kategorie. 
Modely tvoří návrhář-
ka, která nemá ráda 
konvenci a nenechá se 

zaškatulkovat do konfor-
mity. Ateliér Donát má hod-

ně příznivkyň – zákaznic, je 
známý svým kreativním přístupem 
k módě, v němž se zajímavým 
způsobem kombinují různé střihy, 
barvy, originální oděvní motivy 

i přírodní materiály jako bavlna, len 
nebo viskoza. 

Modely A.D. se prodávají v autor-
ských obchodech – 20 let v Poděbra-
dech, 15 let v Praze a v Bratislavě, 
3 roky v Pardubicích. Dále jsou mo-
dely k dostání v obchodech a ate-
liérech v Čechách, na Slovensku, 
v Německu a Rakousku.

 MÓDA NA MÍRU 
VAŠEMU JÁ I POSTAVĚ
Ateliér proslul i díky jedné z jeho slavných 

zákaznic, Nadě Konvalinkové, tím, že 
navrhuje šik módu pro plnoštíhlé ženy. 
V jeho nabídce si ale vybere každá žena, 
mladá, dříve narozená, štíhlá či plnějších 
tvarů. Důležitý je zkrátka výsledek. 
Jak říká sama Ilona Donátová: „Práce 
s ženským tělem a módou mě velmi 
baví. Každá žena je krásná, musí jen 
vědět jak prostřednictvím oblékání 
svou krásu a osobitost zvýraznit.“ 

Ilona Donátová realizovala napří-
klad velké autorské přehlídky v Bra-
tislavě, v Národním divadle v Praze, 
kostýmy pro kalendáře Grandhotelu 
Evropa, (foto Robert Vano, Zuzana 
Mináčová), kostýmy pro Divadlo Pav-
la Trávníčka, hru ,,Manželské iluze“ od 
Erica Asouse – premiéra v Národním 
divadle, kostýmy pro Janu Bouškovou, 
Naďu Konvalinkovou, Martu Richtero-
vou, Olgu Feldekovou…

Leto, slnko a morský vánok 
– tak vyzerá jednoduchý život 
s novou LERROS kolekciou na jar 
a leto 2016. Kolekcia sa vyznačuje 
modernými prepracovanými strih-
mi, sviežimi potlačami a nevyhnut-
nými špeciálnymi detailmi, ktoré 
razom zmenia zakúpený model 
v obľúbený kúsok. Perfektný 
vzhľad umocňujú kvalitné mate-
riály a nepochybne prvotriedne 
a inovatívne spracovanie.

 WELCOME TO PARADISE
...alebo vitajte v raji!
V dámskej aj pánskej kolekcii sa prejaví vplyv 

stredozemnej architektúry, dominujú odtiene modrej 
a zelenej, ktoré pripomínajú Egejské more a ostrovy. 
Objavia sa kontrastné farby ako koralová až ružová 
a teplému letu vlastná - limetková. Kombinácia tých-
to farieb poteší oko už pri otvorení šatníka.

Dôležitými prvkami sú špeciálne efekty sprania, 
kvetinové potlače, samozrejmá je možnosť skvelej 
kombinácie jednotlivých kúskov, vďaka čomu si 
môže každý namiešať tú svoju správnu letnú atmo-
sféru. 

Z materiálov dominujú bavlna, mix ľanu a bavlny, 
viskózy, hodvábu a kombinácia bavlny so strečom. 

LERROS Women je určená pre ženy, ktoré síce už odrástli z mladej módy, ale 
stále sa mlado cítia. Prepracované strihy ponúkajú komfort vo všetkých veľkos-
tiach od 34 po 46.

LERROS Men – muž, ktorý má rád ľahko pochopiteľnú módu, sleduje módne 
trendy, ale nie je ich obeťou. Kladie dôraz na kvalitu a pohodlie.

LERROS Premium Line ponúka pánske košele s nežehlivou úpravou vhodné do 
kancelárie aj do mesta.

OSTAVĚ
é z jeho slavných 
ové, tím, že 
oštíhlé ženy.
každá žena,
či plnějších 
výsledek.

á: „Práce
mě velmi 
musí jen
blékání 
znit.“ 
a napří-
y v Bra-
v Praze,
dhotelu
Zuzana 

vadlo Pav-
é iluze“ od 
Národním

Bouškovou,
 Richtero-

Adresy prodejen:
• Spálená 21, Praha 1 
• Jiřího nám. 14, Poděbrady 
• 17. listopadu 154, Pardubice 
• Josefská 1, Brno 
• Rajská 10/A, Bratislava
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FAVORITÉ SEZÓNY  
JČ, FOTO: ARCHIV AUTORKY

Ze současných módních trendů vyplývá mnoho směrů i stylů a jen stěží lze vybrat pár „top“ typů či outfi tů.  My jsme vybrali do „favoritů“ spíš 
zajímavé oděvy, ať už formou, materiálem a nebo i tím mnohokrát skloňovaným stylem.
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Koncom januára 2016 bola slávnostne zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúr-
neho dedičstva Slovenska modrotlač. „Nehmotné kultúrne dedičstvo spoluvytvára našu mentalitu, 
charakter a je výrazom našej tvorivosti a osobitosti. Len od nás záleží, či prežije, či sa udrží alebo či 
zanikne a tým samých seba o veľa ochudobníme,“ uviedol na slávnostnom podujatí minister kultúry 
SR Marek Maďarič.

V národnom zozname je v súčasnosti 11 prvkov, 
z toho sú tri zapísané v UNECSO, ide o fujaru, Terchovskú 
muziku a v decembri minulého roka sa tam dostali gajdy 
a gajdošská muzika. Modrotlač sa tak zaradila medzi ob-
rovské klenoty nášho kultúrneho dedičstva a pridáva sa 
tak k ďalšej ľudovej dekoratívnej tradícii, k čičmianskym 
ornamentom, ktoré túto pozíciu získali už v minulosti.                                                                                           
Farbiarska technika dekorovania látok – modrotlač, sa 
dostala na územie Slovenska z Holandska a Nemecka 
v 18. storočí. Modrotlačové metráže boli dlhé obdobie 
cenené v šľachtických i meštianskych odevoch a ich 

ústup spôsobil až rozvoj textilného priemyslu, ktorý 
v druhej polovici 19. storočia vďaka vynálezu žakárových 
krosien priniesol zlacnenie vzorovaných tkanín. Modrotlač 
sa tak presunula do ľudového šatníka a stala sa trvalou 
súčasťou našich krojov. Zdomácnela u nás natoľko, že si 
ľudovú kultúru bez nej ani nevieme predstaviť. V polovici 
20. storočia bolo na Slovensku činných viac ako 30 mod-
rotlačiarskych dielní, v súčasnosti u nás pôsobia dvaja 
mladí modrotlačiari, Peter Trnka, vnuk posledného tradič-
ného modrotlačiara z Púchova Stanislava Trnku (zomrel 
v roku 2010) a textilný dizajnér Matej Rabada.

Modrotlačou sa vo svojej tvorbe inšpiruje aj 
slovenská dizajnérka Jana Gavalcová

NESOURODÉ KOMBINACE
Jednou z cest, jak obnovit šatník je míchání naprosto různoro-
dých prvků do výsledného stylingu. Někdy je to věc náhody, ale 
měl by to být módní záměr – pletený pulovr do sedla s hvěz-
dičkami typickými pro norské vzory je oblíbená retro tématika, 
navíc v béžově červené barevnosti a jako výrazný kontrast zcela 
moderní strohý design kalhot spojený s ochranným prvkem 
kapuce z hladkého bílého zatepleného materiálu. Zatímco je 
svetr evidentně vlněný a má rustikální vzhled, druhá součást 
kompletu má novodobý ráz a tím pádem celý komplet nese 
náboj moderního oděvního designu.

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI 
PLETAŘSKÉ TECHNIKY

I řekněme „obyčejný„ pulovr může v sobě skrývat 
technické zajímavosti a to nejen výraznou strukturu 

podtrženú barvou, ale hlavně tvarové řešení. Tady je 
tvarování zabudované do boční partie předního dílu 

formou ujímání, kdy stopa této operace tvoří zdobný 
prvek. A taky dobře padne. Bezešvá a tvarovací 
technologie přímo ve stroji je budoucností plně 

regulérní pletařské technologie.

píš

NOSTI
HNIKY
bě skrývat

u strukturu
ní. Tady je 
dního dílu 

zdobný
arovací 
tí plně 
ogie.

Modrotlač je ofi ciálnym 
kultúrnym dedičstvom
SICH, FOTO: ARCHÍV FL 

ASYMETRIE
Koho už unavují přesně rozvržené formy, 
symetricky řešené kapsy, nebo dva ruká-
vy či stejně dlouhé nohavice, může zkusit 
asymetrické řešení. Dodává oděvu punc 
novosti, dotek oděvního designu i nádech 
ležérnosti. Přesně nedefi novatelný kabátek 
na obrázku je navíc půvabný. Pro dny kdy 
není zrovna horko, pro vycházky ve městě 

ale i do zaměstnání, s možnostmi mnoha 
kombinací s kalhotami, šaty nebo sukní 

je velmi šik.

GA
S
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Špeciálna obuv pre tehotné 
SPRAC. SICH, FOTO:FSPS
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NOVÁ KOLEKCE DEŠTNÍKŮ

pro sezónu jaro / léto 2016

KABO - STYL / 20. - 22. 2. 2016

značek: Doppler   s.Oliver   Knirps   Bugatti

Navštivte nás v pavilonu P, stánek č. 409. Čeká na Vás ...

DOPPLER CZ spol. s.r.o.
Trocnovská 70, Trhové Sviny
tel.: 386 301 611

www.doppler.cz
u všech objednávek
na stánku.

Sleva 5%

Slovensko
 12.-13. 2. 2016 Svadobný veľtrh, Incheba Expo Bratislava
 27. 2. 2016 Svadobný veľtrh, hotel Lux Banská Bystrica
 12. 3. 2016 Svadobný veľtrh, hotel Slovakia Žilina
 13. 3. 2016 Svadobný veľtrh, hotel Elizabeth Trenčín
 19. 3. 2016 Svadobný veľtrh, hotel Therma Dunajská Streda
  www.svadobnyveltrh.sk
 6.-7. 4. 2016  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, 

metráž, obuv, galantéria, doplnky
  www.pska.sk
Česká republika
 20.-22. 2. 2016  Styl-Kabo (BVV Brno) − odevy, textil, bielizeň, metráž, 

galantéria, koža, obuv, doplnky
  www.bvv.cz
Zahraničie
 14.-17. 2. 2016 Micam shoevent (Miláno) – obuv
  www.micamonline.com
 14-17. 2. 2016 Mipel (Miláno) – kabelky a doplnky, galantéria
  www.mipel.com
 15.-18. 2. 2016 TexWorld(Paríž) – tkaniny, doplnky
  www.texworld.messefrankfurt.com
 16- 18. 2. 2016 Première Vision (Paríž) – odevné materiály, koža, nite, doplnky
  www.premierevision.com
 23.-26. 2. 2016   CPM Collection Première Moskow (Moskva) – pánske, 

dámske a detské odevy
  www.igedo.com
 23.-25. 2. 2016 Lineapelle (Bologna) – kožená galantéria, obuv 
  www.lineapelle-fair.it
 24.-26. 2. 2016  Targy mody Poznań (Poznaň) – odevy, obuv, 

kožená galantéria, bielizeň
  www.fashion.mtp.pl
 27.- 29. 2. 2016 SUPER (Miláno) − dámske odevy a doplnky
  www.pittimmagine.com
 27.- 29. 2. 2016 MI Milano Prêt à Porter  MIPAP(Miláno) – 
  dámske odevy a doplnky
  www.mimilanopretaporter.fi eramilano.it
 02.- 5. 3. 2016 Mifur (Miláno) − koža, kožušiny
  www.mifur.com
 30. 3.-1. 4. 2016   Fashion Access(Hongkong) – obuv, kožená galantéria a doplnky
  www.aplf.com
 30. 3.-1. 4. 2016  APLF MM&T (Hongkong) – kožené materiály, 

výrobné technológie
  www.aplf.com
 27.-29. 4. 2016  Proposte (Cernobbio, Como)  – bytové textílie
  www.propostefair.it

VÝSTAVY A VEĽTRHY

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

Vedci zaradili tehotné ženy do výsku-
mu pôvodne preto, že vďaka ich relatívne 
rýchlemu priberaniu na váhe možno dobre 
sledovať zmeny na chodidlách, ktoré spô-
sobujú bežnej populácii nadváha alebo no-
senie zlých topánok. Skúsenosti tehotných 
žien ale ukázali, že aj pre ne má nová obuv 
zdravotné benefi ty.

„Všetky sa zhodli, že až do poslednej 
fázy tehotenstva nepoznali výskyt kŕčov. 
U tých, ktoré mali klenbu nohy horšiu, 
sa navyše ukázalo, že po určitej dobe im 
fungovala lepšie,“ priblížil vedúci výskumu 
Martin Zvonař z FSpS. Fakulta športových 
štúdií spolupracuje s moravským výrobcom 
topánok Josefom Hanákom už od roku 
2010. Spoločne patentovali najskôr špeciál-
nu vložku do topánok, ktorá napráva klenbu 
nohy a neskôr i celú topánku. Ak by výskum 
potvrdil zásadné pozitívne účinky, uvažuje 
fi rma o tom, že by vyrábala zvláštne série topánok pre tehotné. Po tehotných ženách sa 
budú experti z fakulty športových štúdií venovať aj obuvi pre chorých cukrovkou.

Fakulta športových štúdií (FSpS) Masarykovej univerzity v Brne získala milión českých korún od českej Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne na výskum topánok pre tehotné. Zdravotné ťažkosti v tehotenstve pomáhajú eliminovať špeciálne topánky, 
ktoré dlhodobo na tejto fakulte vyvíjajú. Ukázal to predbežný výskum, ktorý odborníci robili na vzorke 30 žien. 
Aby dostali presnejšie dáta, začínajú ďalšie meranie, ktorým prejde v nasledujúcich desiatich mesiacoch stovka žien. 
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„Česká republika má vysoko rozvinutý textilný 
a odevný priemysel, výskumné pracoviská v ob-
lasti textilu majú medzinárodné renomé, nemajú 
však vlastný veľtrh technických textílií,“ povedal 
Michael Kynast, riaditeľ veľtrhu mtex + a dodal: 
„ATOK a CLUTEX si uvedomili výhodu miesta kona-
nia nášho veľtrhu, ktoré sa nachádza v blízkosti 

hraníc a v jednom z najvýznamnejších európskych 
regiónov textilu a výroby textilných strojov“.

Veľtrh poskytne českým vystavovateľom mimo-
riadne podmienky. CLUTEX zorganizuje na veľtrhu 
mtex + stretnutie klastra a spoločný stánok, v kto-
rom budú vystavovať nielen renomovaní výrobcovia 
ako SVITAP Svitavy, SILK & Progress Brněnec, 

Nyklíček Nové Město nad Metují, Lanex Bolatice, 
KOH-I-NOOR Praha, ale aj české textilné výskumné 
ústavy. Títo vystavovatelia predstavia okrem iných 
produktov prvky na ochranu proti žiareniu a iné high-
tech tkaniny, tkaniny na vybavenie nemocníc, laná, 
šnúry a pleteniny na technické účely.

Chemnitz – hlavné mesto nemeckého 
textilného priemyslu privíta české fi rmy
ZDROJ: TS MESSE CHEMNITZ, SPRAC. SICH

Česká republika bude prvýkrát partnerskou krajinou 6. medzinárodného veľtrhu technických textílií mtex +, ktorý sa uskutoční 31.mája až 2.júna 2016 
v Chemnitzi (Nemecko/ Sasko). Základom tejto cezhraničnej spolupráce je dohoda medzi českou Asociacií textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK), 
Zväzom textilného a odevného priemyslu severného a východného Nemecka (VTI) a českým Klastrom technických textílií CLUTEX a veľtrhom mtex +. 

Kúpna sila Čechov a Slovákov dosahuje 
približne polovicu európskeho priemeru
SPRAC: SICH, ZDROJ: GFK 

V Prahe, ktorá je najbohatším mestom v krajine, dosahuje kúpna sila 9 598 € 
(260 000 Kč) na obyvateľa a pohybuje sa tak 31% nad celoštátnym priemerom. Čes-
kému priemeru sa najviac blíži okres Plzeň-sever, ktorého obyvatelia majú k dispozícii 
7 927  (210 000 Kč) na osobu. V Bruntále činí kúpna sila iba 6 006 € (160 000 Kč) na 
obyvateľa. Táto hodnota zaostáva za celoštátnym priemerom o 18 % a zároveň približne 
zodpovedá kúpnej sile na osobu v Chorvátsku. 

V rebríčku krajín podľa veľkosti kúpnej sily vyjadrené v eurách obsadilo Slovensko 
25. miesto a umiestnilo sa tak tesne za Estónskom a o priečku nad Českou republikou. 
Najväčšiu kúpnu silu dosahuje, obdobne ako v ČR, hlavné mesto Bratislava, a to prie-
mernou sumou 12 043 € na osobu, pričom najvyššia suma pripadá na bratislavský 
piaty obvod (12 222 €/osoba). Približne rovnakou sumou disponujú obyvatelia Žiliny - 
8 595 € a Banskej Bystrice 8 466 €. Najnižšiu kúpnu silu na obyvateľa má mesto 
Gelnica 5 688 €.  

Z okolitých krajín obsadilo 13. priečku Francúzsko (kúpna sila na obyvateľa 
19 076 €), na 16. mieste je Taliansko (16 193 €), 17. miesto patrí Španielsku 

(13 203 €), tesne za ním sa umiestnila Malta (10 753 €). Kúpna sila Poliakov za rok 
2015 je na úrovni 6 437 € na osobu. V rebríčku krajín patrí Poľsku 28. priečka (obyva-
telia Varšavy disponujú 11 751 €).

Vo všeobecnosti možno jednoznačne povedať, že kúpna sila obyvateľov hlavných 
miest ďaleko presahuje celoštátny priemer. 

Kúpna sila obyvateľa ČR za rok 2015 činí v priemere 7 313 € a je tak na úrovni 53,6 % európskeho priemeru (26. priečka). 
Naopak kúpna sila Slovákov je o niečo vyššia a predstavuje 7 769 € na osobu. To zodpovedá 57% európskeho priemeru, ktorý je na úrovni 13 636 €.

Poradie okresov v SR

Poradie 
(zo 79)

Okres
Počet 

obyvateľov
Kúpna sila na 
obyvateľa v €

Celoštátny 
index*

Európsky 
index*

Poznámka

1 Bratislava V 111 001 12,222 157,3 89,6
Najvyššia kúpna 

sila na osobu 

2 Bratislava IV 94 554 12 153 156,4 89,1  

3 Bratislava I 38 988 12 130 156,1 89,0  

4 Bratislava II 112 054 11 959 153,9 87,7  

5 Bratislava III 63 081 11 755 151,3 86,2  

6 Pezinok 60 445 9 446 121,6 69,3  

7 Malacky 70 043 9 324 120,0 68,4  

8 Senec 75 001 8 989 115,7 65,9  

9 Žilina 155 989 8 595 110,6 63,0  

10
Banská 
Bystrica

111 018 8 466 109,0 62,1  

26
Bánovce nad 

Bebravou
36 833 7 762 99,9 56,9

Okres s prie-
mernou kúpnou 
silou (celoštátny 

priemer)

79 Gelnica 31 504 5 688 73,2 41,7
Najnižšia kúpna 
sila na osobu

* Index: hodnota na obyvateľa / priemer = 100 

Štúdia kúpnej sily realizovaná spoločnosťou GfK vyjadruje nominálne disponibilné príjmy 
populácie v eurách. V prípade krajín, ktoré neplatia eurom, vychádza výmenný kurz z prognóz 
Európskej komisie zverejnených 5.mája 2015.

Desať českých okresov s najvyššou kúpnou silou

Poradie 
(zo 77) Okres Počet 

obyvateľov
Kúpna sila 

na obyvateľa v €
Celoštátny 

index*
Európsky 

index* 

1 Hlavné mesto 
Praha 1 259 079 9 598 131,3 70,4

2 Praha-západ 134 351 8 655 118,3 63,5

3 Praha-východ 164 002 8 563 117,1 62,8

4 Brno-mesto 377 440 7 983 109,2 58,5

5 Plzeň-mesto 187 245 7 914 108,2 58,0

6 Mladá Boleslav 125 931 7 790 106,5 57,1

7 Beroun 89 172 7 694 105,2 56,4

8 Kladno 161 621 7 683 105,1 56,3

9 Benešov 96 718 7 641 104,5 56,0

10 Příbram 114 084 7 573 103,6 55,5
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Dôležitou správou pre obchodníkov hneď na úvod je, že do roku 2025 budú 
spotrebiteľské výdavky stúpať, no výdavky na oblečenie, doplnky a obuv mierne 
poklesnú (z 5,2 na 4,8 %), takže očakávame celkovú stagnáciu trhu alebo len 
mierny rast. Ako upozorňuje Sebastian Paas z KPMG, obchodníci by sa mali po-
čas týchto rokov najviac zamerať na to, odkiaľ pochádza alebo môže pochádzať 
ich rast. Konzultant upozorňuje na zaujímavú skupinu dnešných štyridsiatnikov a 
budúcich 50-60 ročných, ktorých označujú ako „noví seniori“. Táto skupina bude 
podľa všetkého míňať najviac, už dnes si totiž dáva záležať na zdravom životnom 
štýle a spoločenskom živote a aj o 10 rokov bude chcieť chodiť do posilňovne a 
do kaviarní alebo klubov, pričom majú najviac dispozičných peňazí. Navyše práve 
„noví seniori“ sa vyznačujú odklonom od tzv. rýchlej módy a dôrazom na udrža-
teľnosť a nadčasovosť spolu s kvalitou. Rýchla móda nás však neopustí, práve 
naopak, naďalej bude zastávať významné postavenie na trhu. Až 86 % oslovených 
módnych profesionálov očakáva, že fast fashion bude rásť, no podobné množstvo 
z nich si myslí to isté o udržateľnej produkcii. Ceny zostanú, podobne ako trh, 

pomerne stabilné, najväčšiu ziskovosť bude dosahovať segment stredných cien: 
„Pri manažovaní profi tability by sa mali obchodníci pýtať, či obliekajú správnych 
zákazníkov,“ radí Sebastian Paas. Najlepšie na tom budú z pohľadu spôsobu pre-
daja klasické vertikálne integrované reťazce. Teda jedna spoločnosť alebo značka, 
ktorá zastrešuje návrh, výrobu aj predaj konečnému spotrebiteľovi. Horšie na tom 
budú multiznačkoví obchodníci, ktorí pocítia silný tlak trhu a klesnú z 45,6 % až 
na 23,9 %-ný podiel na trhu. Pri otázke, cez aké kanály sa bude predávať v budúc-
nosti, odpovedá report KPMG: „Multikanálový predaj sa stane kamenným obcho-
dom budúcnosti. Každý kamenný obchod bude nevyhnutne musieť byť prítomný 
online. Či už vlastný, vertikálne integrovaný alebo ako súčasť iného obchodníka.“ 
Víťazmi budú fi rmy, ktoré budú mať online shop aj kamennú predajňu.

Na záver odporúča konzultant z KPMG, aby obchodníci, ktorí pôsobia v online 
aj fyzickom svete uvažovali nad tým, ako môžu ešte lepšie využiť digitálne techno-
lógie na prehĺbenie úspechu, ktorý je predpokladaný do roku 2025. 

Bude e-commerce aj naďalej rýchlo rásť? Cez aké kanály budú nakupovať zákazníci o 10 rokov? Bude sa podiel „fast fashion“ na celkových nákupoch znižovať? 
Na tieto aj iné otázky hľadala odpoveď konzultačná spoločnosť KPMG vo svojom reporte o módnom trhu a jeho budúcom vývoji.

Mesto Brno majoritným 
vlastníkom spoločnosti 
Veletrhy Brno, a.s.
ZDROJ: VELETRHY BRNO

Predseda predstavenstva spoločnosti Veletrhy 
Brno Helmut Winkler ako zástupca Messe Düsseldorf 
ocenil priebeh rokovaní so súčasným vedením mes-
ta Brna, zdôraznil dôležitosť BVV pre rozvoj regiónu 
a postavenie BVV.

Generálny riaditeľ Veľtrhov Brno, a.s. Jiří Kuliš, 
zhodnotil transakciu slovami: „Ide o historický mo-
ment. Som rád, že sa s Messe Düsseldorf rozchá-
dzame v priateľskej atmosfére. Messe Düsseldorf  
je naším najväčším zákazníkom a naša obchodná 
spolupráca zostáva zachovaná do budúcnosti. Je lo-
gické, že Veletrhy Brno budú patriť Brnu.“ Zdôraznil 
tiež dôležitosť veľtrhov a k výhľadu na ďalšie obdobie 
uviedol: „Nejde o pozemky, ale veľtrhy. Vedenie mes-
ta si je určite vedomé významu veľtrhovej činnosti 
pre Brno. Ustáli sme hospodársky menej priaznivé 
roky, máme silné portfólio veľtrhov, kongresových a 
ďalších akcií. Nachádzame sa v období hospodárske-
ho rastu, ktoré je pre veľtrhy priaznivé. Pozitívne sig-
nály z ekonomiky už dorazili aj k nám na veľtrhy.“

Podpisom kúpnej zmluvy, týkajúcej sa výkupu 61% akcií spoločnosti Veletrhy Brno 22. decembra 2015  potvrdil primátor mesta Brna Petr Vokřál a zástupcovia 
spoločnosti Messe Düsseldorf obchod, vďaka ktorému sa mesto Brno stáva majoritným majiteľom spoločnosti Veletrhy Brno, a.s. s akcionárskym podielom 95% 
akcií, pričom cena, ktorú stanovila kúpna zmluva je 8,3 milióna €.

Zľava Jiří Kuliš, Petr Vokřál, Bernhard Stempfl e (Messe Düsseldorf) 
a Egbert F. Zündorf – ekonomický námestník Veletrhhy Brno, a.s.

Módny trh v roku 2025
Čo nás čaká?
ELA DEKÁNKOVÁ
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Čo sa stane, ak prepojíme módu a digitálny svet? Nejde už o sci-fi , svoje príbehy rozprávajú prvé značky, ktoré sú buď čerstvo v predaji alebo počítajú dni do 
spustenia. Prinášame vám prehľad posledných noviniek od nemeckých, holandských a severoamerických návrhárov.

Medzi značky, ktoré sa môžu pochváliť tým, že si 
už našli svoj priestor na trhu, patrí určite digitálny pro-
jekt My very own Mykita (moja skutočne vlastná Mykita, 
skr. MVO), ktorý vznikol spojením etablovaného vý-
robcu okuliarov Mykita a technológie 3D skenovania 

od spoločnosti Volumental. MVO priniesla doslova 
nový uhol pohľadu na dizajn okuliarov – ide o výro-
bu rámov na mieru na základe digitálnej 3D snímky 
tváre. Dizajnér následne navrhne na mieru niekoľko 
rámov, ktoré sa hodia konkrétnej tvári, rešpektujúc 

jej všetky individuálne črty. Materiál, vypracovanie, 
farby a potlače – všetko je šité na mieru bez predlo-
hových modelov. Tento doslova „bespoke tailoring“ 
v rámoch má navyše aj terapeutický prínos, keďže 
dioptrické sklá sú vycentrované presne pred očné 
zornice. Od jari 2016 sa spúšťa projekt MVO u part-
nerských optikov po celom svete.

Zaujímavé experimentálne kolekcie prináša aj 
mladá holandská módna dizajnérka Pauline van Dongen, 
ktorá sa pri svojich projektoch spája so špecialista-
mi na robotiku a svetlo. Jej modely je síce možné 
kúpiť, ale ide zatiaľ o kusovú výrobu na objednávku 
bez väčšieho prieniku. Aj napriek tomu predpovedá-
me práve tejto značke budúcnosť, pretože prináša 
nielen samoúčelné či šokujúce experimenty (ako to 
napríklad môžeme vidieť u robotickej Anouk Wipprecht), 
ale zameriava sa na riešenie skutočných problémov 
zákazníkov. 

Mezopické (súmračné) outdoorové oblečenie 
z dielne Pauline je v podstate svietiaca kolekcia 
športového oblečenia, ktoré chráni chodcov alebo 
športovcov za zhoršených svetelných podmienok ako 
je tma alebo šero. Pri tomto projekte si zavolala na 
pomoc značku Philips a spoločne vytvorili jedinečnú 
látku, ktorá je popretkávaná LED niťami. Svetlo z nich 
je príjemne subtílne a špeciálna tkanina ho ďalej šíri 
a tým presvieti celý model aj z malého počtu svetel-
ných zdrojov. Na rozdiel od iných módnych projektov, 
ktoré experimentujú so svetlom, vzniká jemný ma-
teriál, nezaťažený svetelným blokom alebo pásom, 
ktorý by deformoval líniu modelu. Aj vďaka tejto 
technológii pripomína outfi t večerné svetlo mesta 
a nepôsobí gýčovo. 

Ďalší priekopníci „svetelnej módy“ ako Nemka 

Veronika Aumann či šperky a konfekcia od Elektrocou-
ture by mali na svojich produktoch ešte popracovať 
z hľadiska reálnej nositeľnosti. Podobne je na tom aj 
výrobca kašmírových módnych kabátov so zabudo-
vaným ohrievaním Moon Berlin. Ohrievacie či svetelné 
panely alebo pásy sú tu na úkor celkového dizajnu, 
pranie je nedoriešené a zdroj energie aj s baterkami 
skončí v lepšom prípade vo vrecku. A hlavne, dve 
náhradné tužkové AA baterky sa stanú povinnou vý-
bavou zákazníka.

Prienik IT do módy prináša sľubné vyhliadky. Od 
odevného priemyslu budú zákazníci chcieť v budúc-
nosti pravdepodobne viac, než len kvalitnú látku, 
dobré vypracovanie a trendový model. No budeme 
musieť byť ešte chvíľu trpezliví a počkať si na zdoko-
nalenie ready-to-wear modelov na skutočné použitie. 

Pauline van Dongen - kolekcia so svetelnými 
kolektormi

Moon Berlin – kašmírový kabát 
s vyhrievaním chrbta

Diettrich konštatuje, že konkurenčný boj v športo-
vom priemysle sa bez diskusie stal tvrdší. To platí pre 
online aj offl ine obchody rovnako a dodáva, že digitál-
ny posun vyrazí v roku 2016 športovej branži dych. 
Značky sa menia neuveriteľne rýchlo. Tradičné hranice 
zaniknú: obchodníci predajú svoje značky, značky si 
otvoria svoje vlastné obchody. Vzájomné pôsobenie 
online- a kamenných obchodov sa nanovo utriedi. Pri-
tom sa obe skupiny nebudú paralelne vyvíjať, ale budú 
stále viac prepojejné.

Kto bude z týchto zmien najviac profi tovať je zákaz-
ník. Bude chcieť nakupovať kde a kedy chce, všetkými 

kanálmi, bude sa chcieť podieľať na vývoji produktov 
a bude chcieť prispieť svojimi skúsenosťami a poznat-
kami. Bude to on, kto bude stáť v centre diania a kto 
bude udávať tempo zmien v priemysle. 

Obchodníci, ktorí budú chcieť v tejto súťaži uspieť, 
to budú musieť vziať do úvahy. Budú sa musieť odlí-
šiť od svojej konkurencie a šikovne prepojiť navzájom 
rôzne kanály. Budú sa musieť všade prezentovať – na 
smartfóne, na internete aj v obchode a budú musieť zá-
kazníkovi ponúknuť kombináciu ceny, komfortu a zážit-
ku zaujímavého nakupovania. Výzvou pre obchodníka 
bude vytvoriť svoj správny profi l a priliehavý koncept. 

Konkurečný boj sa stane tvrdším, trhy sa budú me-
niť extrémne rýchlo a outdoorová brandža sa nachádza 
v konsolidačnej fáze. O to dôležitejšia bude blízka vý-
mena skúseností medzi všetkými partnermi trhu. 

ISPO chce v budúcnosti outdoorovej brandži stáť 
po boku 365 dní v roku. ISPO chce poukázať na tieto 
nové možnosti, a to tak ako odborníkom z B2B sfé-
ry, tak aj odborníkom z B2C sféry. Preto ISPO nechce 
otvárať veľtrh sfére B2C, ale chce vytvoriť online plat-
formu (Online-Plattform B2C COMMUNITY), cez ktorú 
môžu viesť fi rmy v každom čase dialóg so zákazníkmi, 
vymieňať si názory a stretávať sa s expertmi. 

Vývin outdoorového priemyslu
Z TS ISPO SPRAC. DV

Na hlavnej konferencii ISPO MUNICH 2016 predstavil riaditeľ vedenia Messe München GmbH Klaus Dittrich víziu krátkodobého vývinu outdoorového priemyslu 
v Nemecku. Vízia do roku 2020 bude priam revolúciou v obchode, názor, ktorý okrem iného podporujú aj ďalšie príspevky v tomto čísle. A je zrejmé, že tento 
vývoj sa nebude týkať len outdoorového sektoru, ale aj ostatných sektorov, a nielen v Nemecku.

Prepojenie módy a IT
Start-upy ukazujú prvé výsledky
ELA DEKÁNKOVÁ, FOTO: MAREK DOBROVIČ
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Ako úspešne predávať 
módu v budúcnosti
ELA DEKÁNKOVÁ, FOTO: MAREK DOBROVIČ

Pozerajúc sa na digitalizáciu sveta okolo nás nemôžeme poprieť, že na nás 
čaká enormný prienik technológií aj v odevnom a obuvníckom priemysle. Ako 
v oblasti výroby a materiálov, tak i v oblasti distribúcie a predaja. To prináša príle-
žitosť tým, ktorí sa prví chopia noviniek z oblasti IT. 

E-shopy sa budú už v blízkej budúcnosti správať ako kamenné obchody a ka-
menné obchody budú ako e-shopy. Veľké displeje, na ktorých si môžete dotyko-
vým ovládaním obracať produkt, pýtať sa na podrobnosti materiálu a dostupnosť 
v ktorejkoľvek predajni, to nás čaká v kamenných obchodoch zajtrajška. Podobne 
ako virtuálny stylingový poradca alebo virtuálne skúšobné kabínky, ktoré fungujú 
na princípe 3D snímky bez fyzického skúšania si tovaru. 

Na druhej strane, ani online obchodom už nebudú stačiť dobré fotky. Budú pot-
rebovať interaktívne 3D videá produktov, ktoré si môže klient pozrieť zo všetkých 
uhlov. Zákazník musí mať pocit, že tovar drží pri nákupe takmer v ruke. Všet-
ky technológie sú dostupné už dnes a používa ho napríklad aj Rebecca Minkoff 
v New Yorku.

Takzvané interaktívne zrkadlá prinášajú úplne nový spôsob nakupovania a zá-
bavy. V rôznych tvaroch, rámoch a farbách môžu byť umiestnené kdekoľvek, kde 
je elektrický zdroj. Kamera zabudovaná v zariadení nasníma zákazníka a oblečie 
ho do vybraného modelu. Ten si môže okamžite kúpiť, zatiaľ čo stojí na autobuso-
vej zastávke alebo ho zdieľa na sociálnych sieťach. Celý proces sa deje bezdotyko-
vo, len na základe gest. Nemecká spoločnosť Magic Mirror, ktorá je etablovaným 
výrobcom týchto zariadení, ponúka ako bonus tiež rôzne súťaže na mieru, ktoré 
sa hrajú priamo na displeji zrkadla, a výhrou môže byť napríklad poukaz na nákup 
oblečenia.

Nezabudnime rozmýšľať aj nad ďalšími konceptmi predaja. E-shop nemusí byť 
len jeden klik na katalóg a jeho prehľadávanie. Spoločnosť Styla zabezpečuje fun-

govanie online obchodov vo forme internetového magazínu, kde sú ale všetky pro-
dukty klikateľné. Takže klienti si v podstate listujú módnym magazínom, z ktorého 
priamo nakupujú. Ide o úplne odlišný zážitok z nakupovania (user experience, UX), 
a práve UX sa stáva novou modlou v e-commerce.

Inšpirovať sa môžete aj sociálnou sieťou Pinterest, ktorá začína výrazne kon-
kurovať Googlu v oblasti vyhľadávania a predaja. Pinterest totiž funguje ako sieť 
atraktívnych výkladných skríň, v ktorých si združíte inšpiratívne obrázky s jednou 
témou. Môže ísť napríklad o „romantickú svadbu“, kde vystavíte čipkové šaty 
v smotanovej farbe, hodvábne rukavičky a clutch kabelku z tridsiatych rokov. 
Zákazník teda opäť prechádza cez akýsi katalóg inšpirácii bez primárneho zá-
meru nakupovať. Kľúčové je, aby sa každá fotka linkovala na konkrétny produkt 
v e-shope a umožnila tak konverziu (pomer počtu návštev ku počtu predajov - 
pozn. redakcie) zákazníkov.

Ešte vyšší level od Pinterestu nám predstavila spoločnosť Curashion. Prináša 
koncept online obchodov, ktoré sa prostredníctvom podobných výkladov, ako má 
Pinterest, snaží na stránke zistiť čo najviac o vkuse nakupujúceho. Na základe 
lajkov prispôsobuje budúcu ponuku a vzhľad stránky pre konkrétny vkus zákaz-
níka.

Pre slovenské online aj kamenné obchody je teda najvyšší čas zabrať a po-
sunúť sa na vyššiu úroveň za zahraničnou konkurenciou. Nepôjde už o žiadne 
pokusné koncepty, ale o overené trendy spoza našich hraníc.

Berlínska FashionTech konferencia, ktorá sa konala počas módneho veľtrhu 
Premium a Fashion week v Berlíne, priniesla niekoľko inšpiratívnych pohľadov 
na módny priemysel budúcnosti. Pokiaľ nechcete zaostať, treba tento rok 
vykročiť vpred k novým spôsobom predaja. Zabudnúť nemôžeme ani na posun 
v sociálnych sieťach. Chcete vedieť aký a kam? Prinášame vám čerstvé infor-
mácie z jedinečnej svetovej konferencie.

Spoločnosť Scanblue, líder na trhu 3D snímacích 
systémov a inovátor v oblasti virtuálnej reality pre-
miérovo predstavil  na februárovom düsseldorfskom 
veľtrhu obuvi GDS trendové e-commerce riešenie pre 
online obchodovanie s obuvou. Pre používateľov to 
znamená možnosť online obchodovania pomocou 
aplikácie, ktorou si v 3D rozmere naskenuje mobil-

ným telefónom svoju nohu. Získajú tak virtuálny po-
hľad na uloženie chodidla v topánke. Zákazník môže 
doslova vidieť vo virtuálnom priestore, či ho niekde 
topánka tlačí alebo omína, a tak sa môže oveľa ľah-
šie rozhodnúť pre nákup správnej obuvi. Na základe 
zadaných algoritmov budú zákazníkovi ponúknuté aj 
iné typy obuvi. Určite to bude mať veľký efekt aj pre 

predávajúcich, nespokojnosť zákazníkov bude elimi-
novaná, pretože topánky, ktoré si objednajú pomocou 
tejto aplikácie im zabezpečia 100% istotu, že obuv 
bude sedieť. Obchodníci tak zvýšia svoj predaj, udržia 
si lojalitu svojich zákazníkov a čo je podstatné, apli-
kácia 3D skenovania bude pre nich znamenať skoro 
bezvýznamný fi nančný náklad. 

SICH

Podľa technických odborníkov je rok 2016 rokom virtuálnej reality, ktorá bude rýchlo prestupovať bezpočetnými oblasťami nášho každodenného života. 
Jednou z týchto oblastí je aj on-line obchod, ktorý má v nadchádzajúcom období prejsť doslova revolúciou. Virtuálna realita prinesie zásadnú zmenu v on-line 
obchodovaní do nadchádzajúcich rokov a umožní tak zákazníkovi nakupovať v inej dimenzii s využitím všetkých zmyslov. 

Virtuálna realita prináša 
revolúciu do on-line obchodu
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najnovší špičkový CAD software – modelovanie, konštrukcie 
a polohovanie strihov. Systém s vysokou produktivitou práce a so všetkým, 
čo od takého systému môžete očakávať.

plottery pre CAD systémy

špičkový systém pre automatické polohovanie strihov

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

pokladacie linky

AccuMark™ 10

AccuPlot
NESTERserver™

GERBER cutter™  
GERBER

ETKA labels, s.r.o.
Lojovice 76 I 251 69 Velké Popovice I ČR

Tel.: +420 323 619 060 I Emai: offi  ce@etka.cz

Etikety pro každou příležitost

www.etka.czwww.etk

ETKA label
Lojovice 76 I 251 69 Velké Popo

Tel : +420 323 619 060Tel.: +420 323 619 060 II Emai: officeEmai: offi  ce@@

Etiketyikety pro každou příležpro
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FIREMNÍ PRODEJNY: 
Praha 1, Spálená 21, tel.: +420 603 184 270
Poděbrady, Jiřího nám. 14, tel.: +420 731 463 214
Pardubice, 17.listopadu 154, tel.: +420 730 173 035
Bratislava SR, Rajská 10/A, tel.: +421 948 463 704  

www.atelierdonat.cz

•  Česká fi rma s dvacetiletou tradicí – 25 let na trhu
•  Velký podíl ruční práce 
•  Omezené série – menší množství modelů, 

spadají do modelové tvorby
•  Všechny modely vyrobeny v EU, většina v ČR
•  Móda na míru vašemu já i postavě



Pozývame Vás na výstavu STYL -KABO 2016 
Brno  v termíne 20. - 22. 2. 2016 do pavilónu P, 
kde budete mať možnosť pozrieť a objednať si 
našu novú kolekciu 2016. 

    Tešíme na Vašu návštevu.

Pavilon P 

&
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Groz-Beckert Czech s.r.o. 
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Groz-Beckert zákaznický portál –  
online nákup pletacích jehel a systémových částí

Zákaznický portál Groz-Beckert Vám nabízí novou možnost objednání pletacích  
jehel a systémových částí. Poznejte naší rozmanitou nabídku v nové verzi produkto-
vého katalogu. Šetřete svůj čas a náklady díky jednoduchému způsobu objednávání 
se snadno dostupnými informacemi o našich produktech, jejich cenách a dodacích 
podmínkách. Získejte navíc exkluzivní nabídky a slevy. Registrujte se ještě dnes  
a využijte online službu Groz-Beckert.  
www.groz-beckert.com
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