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Závěrečná zpráva  
 

ze 41. ročníku veletrhů módy, obuvi a koženého zboží STYL                
a KABO konaného od 17. do 19. února 2013 na brněnském výstavišti 

 
 
 
 
 
 
 
 
STYL a KABO se v Brně poprvé konaly již před dvaceti lety a od té doby se 
napevno zapsaly do paměti návštěvníků jako klíčové B2B setkání módního 
průmyslu pro český a slovenský trh. Přestože do obchodní sítě právě míří 
novinky pro jarní a letní šatník, veletrhy musejí být o krok dál a v expozicích 
hrály prim kolekce pro podzim a zimu 2013/2014. Podle ohlasů vystavovatelů 
měly u návštěvníků úspěch a ze sjednaných objednávek je cítit pozitivnější 
náladu maloobchodu i nastupující oživení módního trhu. 
 
Brněnské veletrhy opět sloužily jako brána zahraničních firem na český a 
slovenský trh. K nově se prezentujícím značkám patřily třeba polská městská 
móda pro mladé Moodo Urban Fashion, slovinská dámská a pánská konfekce 
MURA, dánské kabelky Flora Danica, italské kabelky Burglar nebo trendová 
dámská obuv Bétsy. Po několika letech se na veletrh vrátili dodavatelé 
metrového textilu a textilní galanterie, mezi nimi premiérově společnost Tessuti 
di Praga. Zajímavostí veletrhu KABO byla Kreativní dílna – výroba krpců 
v přímém přenosu. V pavilonu F předváděl svůj řemeslný fortel obuvník Jiří Hýža 
– jeden z posledních dvou, kteří se u nás věnují rukodělné výrobě tradiční kožené 
valašské obuvi, tzv. krpců.  
 
Nedílnou součástí veletrhu byly módní přehlídky probíhající na velkém mole 
přímo v pavilonu P. Čtyřikrát denně se zde střídaly prezentace kolekcí dámské a 
pánské módy a kolekcí prádla a plavek. Velký zájem vzbudila unikátní přehlídka 
významné české návrhářky „Retrospektiva Kláry Nademlýnské“. Dalším 
speciálním projektem byla přehlídka „Gaudeamus Design“ - prezentace kolekcí 
odborných škol módní tvorby a designu z Bratislavy, Brna, Liberce a Zlína. Hlavní 
osobností přehlídek se stala Miss Earth 2012 Tereza Fajksová, mezi modelkami 
nechyběly ani finalistka soutěže Česká Miss 2013 Alena Prešnajderová nebo 
semifinalistka Miss World 2011 Denisa Domanská.   
 
Doprovodný program pro odborníky se zaměřil na problematiku reklamačního 
řízení se zvláštním zřetelem k elektronickému prodeji textilu, dále na otázky 
sociální politiky a možnosti řešení nadměrné administrativní zátěže výrobců obuvi 
a kožené galanterie.  
 
K veletrhům módy samozřejmě patří i předávání prestižních ocenění. Časopis 
Svět textilu & obuvi obnovil tradici a po několika letech vyhlásil osobnosti oboru. 
Osobností roku 2012 v textilním a oděvním průmyslu se stal dlouholetý výkonný 
ředitel a prezident ATOK Jiří Kohoutek, cenu pro Osobnost roku 2012 
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v obuvnickém průmyslu převzal Petr Hlaváček, proděkan Fakulty technologické 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  Ve 24. ročníku soutěže Top Model o nejlepší 
exponáty veletrhu KABO uspělo osm exponátů sedmi vystavovatelů. Hned ve 
dvou ze tří kategorií získala ceny společnost Wortmann, další vítězné exponáty 
prezentovaly firmy V+J Obuv, Geneze, Bibo Shoe, Tamaris Accessories, 
Svatoslav Žalůdek – Lagen a Jiří Šnobl.  
 
 
Statistické údaje 
 
V průběhu veletrhů STYL a KABO se na pokladnách zaregistrovalo 702 
zahraničních návštěvníků ze 17 zemí, a to především ze Slovenska, Polska, 
Rakouska, Litvy a Německa. Jednotliví zájemci přijeli také ze vzdálených zemí 
jako USA, Ruska, Švýcarska nebo Velké Británie. V Press centru se v průběhu 
veletrhů akreditovalo 77 zástupců médií z České republiky, Slovenska a Polska. 
Mediálními partnery byly: Maxifashion, Móda Revue, Módní prádlo, Obchod, Obuv 
a kůže.cz, Svět textilu & obuvi a TV MeToo. 
 
  
Závěrečná statistika 

 
 Základní statistické údaje STYL + KABO    STYL KABO 

1 počet vystavovatelů a zastoupených firem 265 182 83 
2 počet zúčastněných zemí 14 
3 celkový výstavní prostor v m2 7 578  4 802 2 776 
4 počet návštěvníků  5 407 
5 počet akreditovaných novinářů 77 

 
 

Následující 42. ročník Mezinárodních veletrhů módy, obuvi a koženého 
zboží STYL a KABO se uskuteční v termínu od 18. do 20. srpna 2013. 


