
 

 

 

Značka Blažek predstavuje kolekciu jeseň/zima 2015 

Nová kolekcia módneho domu Blažek na nadchádzajúcu sezónu jeseň/zima 2015 je určená všetkým 

moderným mužom, ktorí chcú prostredníctvom svojho odevu vyjadriť zmysel pre detail, originalitu 

a nadčasovosť, pričom sa neboja dať priestor svojej fantázii kombinovaním a vrstvením jednotlivých 

odevov. Hlavnú úlohu v novej sezóne hrajú prepychové materiály a priliehavý strih kopírujúci mužskú 

siluetu. Tím talentovaných dizajnérov rozdelil kolekciu na formálnu a neformálnu časť. V kolekcii 

prevládajú najrôznejšie odtiene modrej, azúrovej, malinovej a okrovej farby a veľký návrat slávi 

kombinovanie farieb tón v tóne. Do popredia sa dostávajú nielen nápadité vzory a výrazné farby, ale 

aj dezén, pásiky či kára. Nové trendy v pánskej móde sa značka už po niekoľký ráz rozhodla predstaviť 

prostredníctvom moderátora Leoša Mareša. „Presne pred rokom sme sa začali uberať celkom novým 

smerom. Naším hlavným cieľom bolo značku osviežiť a omladiť. Podarilo sa nám to docieliť nielen 

vďaka precíznej práci špičkových dizajnérov, ale aj vďaka prepojeniu s moderátorom Leošom 

Marešom. Rád pracujem s tými najlepšími a spolupráca s Leošom je toho dôkazom. Preto je pre mňa 

veľkým potešením, že v nej budeme pokračovať aj v tohtoročnej kolekcii jeseň/zima 2015,“ hovorí s 

nadšením Ladislav Blažek, zakladateľ značky Blažek. 

Kolekcia Formal 

Kolekcia Formal je určená mužovi, ku ktorého profesii a postaveniu neodmysliteľne patrí 

reprezentatívny a elegantný vzhľad. Už tradične ju tvorí dokonale padnúci oblek, ktorý sa hodí na 

oficiálne udalosti. „Kolekcia si zakladá na prvotriednej prepracovanosti a špičkových látkach. 

Prostredníctvom odevu muž vyjadruje svoje postavenie v spoločnosti a oblek mu musí sedieť, akoby 

bol šitý na mieru. Na výrobu oblekov používame tie najluxusnejšie materiály pochádzajúce napríklad 

z dielne zvučného mena Loro Piana. Ide o najväčšieho výrobcu a dodávateľa najušľachtilejšej a 

najdrahšej vlny, ktorá je na trhu dostupná,“ vysvetľuje dizajnér Roman Humlíček. Žiadnemu mužovi 

by nemala k obleku chýbať kravata. Tie sú v tohtoročnej kolekcii inšpirované presláveným business 

prostredím rušnej a životom pulzujúcej ulice Wall Street. Aj zdanlivo bezvýznamná drobnosť 

v podobe uzla na kravate môže byť rafinovaným detailom, ktorý podčiarkne vzhľad pravého 

biznismena. Aktuálnym trendom na Wall Street je úzky a dlhý uzol, ktorého predstaviteľom je John 

Carrey a pre ktorý je charakteristická jeho jednoduchosť. 

Košele, na ktorých výrobu sa používa výlučne egyptská bavlna tej najvyššej kvality, sú v kolekcii 

prispôsobené siluete sák tak, aby priliehali na telo. Po novom sa na košeliach objavujú francúzske 

goliere, ktoré podčiarkujú a umocňujú formálny look. V kolekcii nechýbajú svetre a klasické plášte 

považované za nestarnúcu klasiku a v šatníku správneho gentlemana by nemali chýbať. Typický 

formálny vzhľad obleku s kravatou doladí plášť priliehajúci na plecia. Dĺžku plášťa vyberajte tak, aby 

siahala do úrovne kolien alebo až do polovice lýtok. Z farieb pri plášťoch prevažujú spravidla tmavšie 

tóny. Kašmírové šály výraznejších vzorov a kontrastných detailov sú preto ideálnym doplnkom na ich 

oživenie. Vlnený plášť určený na sako je vhodné zvoliť tak, aby mal kratšiu dĺžku a aby sako vždy 

nenápadne prekrýval. Ideálnou obuvou k formálnemu odevu sú oxfordky a po novom tzv. double 

monk shoes. Topánky sú buď hladké, alebo majú decentné spony. Objavuje sa kombinácia hladkej 

kože a nubuku, prevažne v hnedej farbe, predovšetkým v odtieni koňak.  

 



 

Neformálna kolekcia 

Neformálna móda sa dostáva stále viac do popredia a drží sa hesla, že elegantne a zároveň ležérne 

možno vyzerať nielen vo formálnom obleku. Každá nová kolekcia značky Blažek je jedinečnou 

kombináciou pohodlných a kvalitných materiálov a tiež symbolom prvotriedneho a kultivovaného 

dizajnu a spracovania. Dôležité je však rozlišovať neformálny odev určený na deň a na večer. Večer 

treba dávať prednosť tlmeným farbám a nenápadnému dezénu, ktorým bude farebne tón v tóne. 

Outfit na denné nosenie možno naopak okoreniť výraznejšími farbami s nápaditým vzorom a s geo-

metrickými tvarmi. Pod sako patrí košeľa opäť s pútavou a výraznou potlačou a drobnou výšivkou. Na 

večernú príležitosť sa hodí menej výrazný dezén.  

Odevy neformálnej časti dávajú veľký priestor vrstveniu. Byť neformálne šik znamená obliecť si 

nohavice, košeľu a sako či mestskú bundu z umelej kože kombinujúcej funkčný materiál, káro či rybiu 

kosť. Outfit nadobudne celkom nezvyčajne pôsobiaci dizajn spĺňajúci nároky na najvyšší komfort a 

pohodlie. Sako možno jednoducho nahradiť neformálnym dvojradovým plášťom priliehajúcim na telo 

či módnou parkou z ľahkého materiálu s efektom obráteného švu. Plášť aj parka sú vhodné tak na 

sveter, ako aj na košeľu. Športovejší vzhľad zabezpečí polokošeľa v kontrastných farbách s pruhmi, 

ktorá je alternatívou klasickej košele a zároveň reprezentuje veľmi dobrú súhru s voľnočasovým 

svetrom z egyptskej bavlny. Precízne spracovaná obuv k neformálnemu odevu má výrazné zdobenie, 

štepovanie a vyššiu platformu. Častejšie sa objavuje voľnočasová obuv inšpirovaná vibramami. 

Naozajstných módnych nadšencov poteší celokožená športová obuv s dezénom krokodíla. 

Nenahraditeľným doplnkom štýlového muža sa stanú mäkké tašky s prackami, ktoré svoj tvar 

prispôsobia podľa toho, ako ich naplníte.  

Značkové predajne Blažek 

Značka Blažek postavila svoju filozofiu na prvotriednom produkte, profesionálnej obsluhe  
a nadštandardných službách. V každej zo svojich predajní má odborne školený personál, ktorý dokáže 
správne poradiť s výberom odevu s ohľadom na danú príležitosť a využitie. Navyše sú v každej 
predajni krajčíri, ktorí zákazníkovi vybratý odev ihneď na mieste upravia podľa jeho predstáv. 
Ak vybraný odev nie je v predajni k dispozícii vo veľkosti, ktorú zákazník požaduje, predajný personál 
zabezpečí jeho doručenie v krátkom čase zákazníkovi domov alebo do ktorejkoľvek vybranej predajne 
Blažek. 
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