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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se věnuje vývoji módy žen středních vrstev na území tehdejšího 

Československa a následně Protektorátu Čechy a Morava od počátku 30. let do poloviny let 

40. Způsob tuzemského dámského odívání je po celou dobu srovnáván se zahraničím, 

obzvláště s Francií, Anglií, Německem a Spojenými státy americkými, neboť právě tyto 

země měly v průběhu třetí a počátku čtvrté dekády na české země největší vliv, a to 

v různých aspektech včetně (a především) těch zaměřených na odívání. V práci se objevují 

nejenom fakta o nejnovějších rozmarech módy, nýbrž i jejich příčiny, které povětšinou 

vyplývají z hospodářských a politických událostí. Záležitosti ohledně módy a oděvního 

průmyslu jsou tedy neustále zasazovány do širšího historického kontextu.  

 Práce si klade za cíl zobrazit dámskou módu v letech 1930–1945 takovou, jaká 

skutečně byla, nikoliv pouze takovou, jakou ji zobrazují tehdejší, mnohdy značně 

zidealizované, módní magazíny, ačkoliv i ty jsou v tomto případě cenným zdrojem 

informací. Dále se práce snaží odstranit všeobecně zažitou představu získanou na bázi 

filmů pro pamětníky, kde i průměrná dáma, žena středního stavu, disponuje nadměrným 

množstvím nebývale okázalých šatů a doplňků.   

 Bakalářská práce je rozdělena do třech kapitol, přičemž dvě z nich jsou pro lepší 

orientaci členěny i do podkapitol. První blok s názvem Od Velké války k velkým změnám 

ve  stručnosti zobrazuje módu od konce první světové války do počátku Velké hospodářské 

krize. Ačkoliv konec 10. a celá 20. léta nejsou obdobím, na které se práce primárně 

zaměřuje, je přesto nutné se o nich alespoň ve zkratce zmínit. Právě a jenom díky této éře, 

plné demokratizace a zvětšování důležitosti emancipace, se dají pochopit radikální změny 

v módě 30. let. Ta je zpracována v kapitole Období 1930–1938. Prvním hraničním bodem 

je začátek nového desetiletí a zároveň rok, kdy se naplno projevila Velká hospodářská 

krize. Rozsah je z druhé strany omezen rokem, kdy Československo ztrácelo svoji krátce 

nabytou svobodu a kdy se opět výrazně měnila módní linie těla a šatů. V této kapitole je 

část nazvaná Kde obléknout novou siluetu věnovaná rozvoji modelových domů i konfekci, 

která si začínala vymezovat svůj prostor. Zároveň je zde nastíněno stylové směřování české 

módy. Část Novinky a stálice ve světě módy se zaměřuje jak na vyvinutí nových materiálů 

či technologií, a to zejména vlivem Velké hospodářské krize, tak na nadčasové prvky z 20. 
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let, které se i přes probíhající krizi udržely. Podkapitola Šaty pro každou příležitost se 

věnuje přísné diferenciaci oděvů typickou pro 30. léta. Téměř každé události je přidělen 

jiný střih, materiál a barva šatu a odlišné typy doplňků. Poslední kapitola s názvem Období 

1939–1945 je vymezena pro nelehkou dobu 2. světové války. Podkapitola Omezení líčí 

postupné rušení nebo arizaci módních salonů. Stejná podkapitola vysvětluje a popisuje 

přídělový systém ve stěžejních zemích. V podkapitole Šetrnost nade vše jsou mapovány 

různé techniky a způsoby úsporného zhotovování oděvu, vyvíjení syntetických tkanin nebo 

využívání náhražkových materiálů. Podkapitola Formou odporu dokazuje, že bojovat se 

nemusí vždy jen se zbraní v ruce. Může také jít o skrytou revoltu vyjádřenou oděvem 

v národních barvách či motivech. Vysvětlen je zde také fenomén potápek a bedel, jejichž 

vzdor je oproti zbylým zmiňovaným variantám snad nejvíce propracován. Závěrečná 

podkapitola Udržet krok s módou je na obdobném principu té s názvem Šaty pro každou 

příležitost, na kterou se často odkazuje a srovnává s ní jednotlivé skutečnosti. Tato 

podkapitola, a tak vlastně celá práce, je zakončena stručným popisem poválečné výroby, 

kdy opět vlivem změny režimu se oděvní tvorba stáčí jiným směrem. 

 Nezanedbatelná část práce vychází z nevydaných pramenů jako je Společenský 

rádce pro všechny příležitosti Gottfrieda Andrease, Praktické hospodyňky Olgy Stránské a 

Nauky o tkaninách Bohumila Suchého. Velkou roli hrají česká dobová periodika, jmenovitě 

časopisy Čtení pro ženy, Eva, Hospodyňské listy, Hvězda československých paní a dívek, 

Hvězda českých paní a dívek, Práce ženy, Pražský ilustrovaný zpravodaj a VKUS. 

Pro  komparaci byl zvolen francouzský magazín Mode de Jour a německý Frauen-Warte. 

U všech zmíněných tiskovin se musel brát zřetel především na ukrytou ideologii, zejména 

tu nacistickou. Zajímavé zpestření tématu nabízí úryvky z dobové beletrie nebo sepsané 

paměti lidí v té době žijících. 

 Stěžejními zdroji pro vývoj módy v českých zemích se staly knihy Móda v ulicích 

protektorátu autorky Miroslavy Burianové, Česká móda 1918–1939 od Evy Uchalové, 

Od  „zlatých dvacátých“ po Diora z pera Ludmily Kybalové a Česká móda 1940–1970 

Konstantiny Hlaváčkové. Trochu jiný pohled na české země byl získán díky dílům 

slovenských autorek v knihách Móda na Slovensku v medzivojnovom období (1918–1939) 

Šidlíkové Zuzany a Móda na Slovensku od kolektivu autorů. Omezené množství informací 

využitelných pro vývoj v Čechách bylo dílo Marie Michlové Protentokrát aneb česká 



3 
 

každodennost, Sport & móda od Hlaváčkové s Uchalovou, Móda 20. století od Jany 

Máchalové, Přídělové doklady z období tzv. protektorátu Jiřího Štěpka a kniha Jany 

Skarlantové Od krinolíny k džínsům, u níž byla opatrnost na místě, neboť, vzhledem k roku 

vydání, může být ideologicky zkreslena. Využit byl i článek Swingová mládež a okupační 

moc v protektorátu Čechy a Morava z časopisu a Hákový kříž kontra potápky a bedly ze 

sborníku sepsané Petrem Kourou. 

 Důležitými prameny pro vývoj módy v zahraničí se staly Móda 20. století. 

Nadčasové retro pro váš šatník napsané Nicky Albrechtsenovou, Móda. Obrazové dějiny 

oblékání a stylu od Alexandry Blackové, The Greenwood Encyclopedia of Clothing 

through American History 1900 to the Present vytvořené kolektivem autorů a Kronika 

módy. Kdo udává tón – nejslavnější modely, módní ikony a návrháři od NJ Stevensona. Za 

zmínku stojí i dílo německé autorky Eriky Thiel z roku 1960, Geschichtes des Kostüms, 

které jako kdyby se zdráhalo psát o nedávné minulosti, byť v oblasti odívání. Zbylé 

publikace obsahovaly především základní a všeobecné informace, o něž byla tato práce 

průběžně doplňována. 

  

 

  

 



4 
 

2 Od Velké války k velkým změnám 

Ačkoliv není pochyb o tom, že války všeobecně jsou citelným negativním zásahem v 

oblasti ekonomicko-hospodářské, ale také v soukromých životech i těch nejprostších lidí, 

najdou se přesto prvky, které mohou být navzdory těžkým časům válečným hodnoceny 

kladně. Za vše budiž jmenován vývin nových technologií, teorií či předmětů a zrychlený 

vývoj těch stávajících.
1
 

Během a zejména po Velké válce se k těmto kladům navíc přidala značná 

emancipace žen, což zároveň velmi úzce souviselo s jejich odíváním. Byla to 

právě 1. světová válka, díky níž se začal šat ženy zjednodušovat a stávat se praktičtějším, 

neboť právě tento typ oděvu se nejvíce hodil na povinnou práci v továrnách, kde musely 

ženy nahradit muže, kteří byli odveleni na frontu. 

S přílivem demokracie, z níž zrovnopravňování obou pohlaví přímo vyplývalo, byla 

snaha se vymanit ze všeho starého, v případě nově vzniknuvšího Československa ze všeho 

rakousko-uherského, tak veliká, že se od základu změnily nejen módní trendy, ale také 

silueta postavy.
2
 Tu doposud neodmyslitelně dotvářel korzet, jenž měl primárně za úkol 

vytvořit co nejužší pas a do nějž se ženy předtím šněrovaly po několikero staletí.
3
 

Novinkou se stal moderní náhled na úlohu žen ve společnosti. Do popředí se dostávala žena 

studující nebo pracující, sportující, zajímající se o politické dění. Pro takovou byla touha po 

rodině s mnoha dětmi již passé, raději si zapálila cigaretu.
4
 Oba takřka revoluční aspekty, 

tedy jak změnu obrysů ženského těla, tak obrysů ženské mysli, výstižně a stručně ve svém 

díle shrnuje Olga Scheinpflugová: „Převrat a jazz přinesly jiné názory nejen na ženiny 

ctnosti, ale i na tvary jejího těla.“
5
 Důkazem, že emancipace, která se ne vždy setkávala s 

nadšením, v Evropě nabírá na síle, může být článek z Pražského ilustrovaného zpravodaje, 

kde se psalo: „Nebude slabého pohlaví, neboť ono jím nechce býti. Kam to vlastně až 

povede? Prozatím je to jen na západě, ale nepochybujeme, že bude tak i u nás… moderní 

dáma ze zámožné londýnské společnosti. Řekli byste: jinoch. Účes, postava, šat tomu 

                                                           
1
 BAUDOT, François, Móda století, Praha 2001, s. 60. 

2
 SKARLANTOVÁ, Jana, Od krinolíny k džínsům, Praha 1979, s. 169–173. 

3
 KODA, Harold, MARTIN, Richard, Waist Not. The Migration of the Waist 1800–1960, New York 1994, [s. p.]. 

4
 KYBALOVÁ, Ludmila, Od "zlatých dvacátých" po Diora, Praha 2009, s. 22–23. 

5
 SCHEINPFLUGOVÁ, Olga, Sestry, Praha 1969, s. 51. 
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nasvědčuje. Aneb považovali byste ji za imitátora dam. Ale ne, je to moderní angl. miss s 

účesem 'Eton‘.“
6
 

Z tohoto článku vyplynulo, že zásadní změny se neodehrály jen v myšlení, nýbrž i v 

odívání a celkové úpravě žen. Jak již bylo řečeno, dámy odložily korzety a jaly se 

následovat dosud nevídanou siluetu, jež se uchytila, mimo jiné i za přičinění uměleckého 

směru zvaného kubismus, který zobrazoval ženské tělo bez křivek.
7
 Cílem totiž bylo 

dosáhnout chlapeckého vzezření, tj. štíhlé postavy s nevýrazným pasem, úzkými boky a 

plochým hrudníkem, k němuž napomáhalo zplošťující spodní prádlo.
8
 Aby byl kýžený 

maskulinní vzhled ještě umocněn, přejímaly se navíc do ženských garderob jednotlivé kusy 

pánského šatníku, čehož byly dokladem nejen kalhoty, ale i kravata, tuhá náprsenka či 

pánský plstěný klobouk.
9
 Fungující kontrast ženskosti umocněného pánskými prvky 

vyjádřila současná autorka následovně: „Žena se však v žádném případě nestávala mužem 

anebo muži podobnou, vytvářela jen nový obraz ženskosti. Ostatně právě v období 

využívání těchto maskulinních prvků byla červená rtěnka neodmyslitelnou součástí žen 

všech sociálních skupin.“
10

 

 Další zásadní změnou v módě se stalo zkracování (sukní i např. vlasů), v jehož 

duchu se nesla celá druhá dekáda. V její druhé polovině se délka sukní zkrátila dokonce 

natolik, že mohla býti spatřena i nositelčina kolena. Od tohoto okamžiku se sukně opět 

prodlužovala a měnila fazonu, ale o tom budou pojednávat až následující kapitoly.
11

 

K nástinu hlavního tématu, tedy vývoji odívání mezi léty 1930 a 1945, nutno zmínit ještě 

několik trendů, které se staly pro 20. Léta 20. století natolik ikonickými, že se následující 

desetiletí od nich buď odrážela, nebo v nich dokonce pokračovala. 

Tak tomu bylo u stylu art deco, který dominoval 20. a 30. letům. Ve známost vešel 

                                                           
6
 Odvážný dámský účes maskulinního charakteru populární ve 20. letech 20. století vytvořený z krátkých 

rovných vlasů sčesaných z čela po celé hlavě směrem k týlu a odkrývajících krk; Pražský ilustrovaný 

zpravodaj, 15. 5. 1925, VI/233, s. 12 
7
 MÁCHALOVÁ, Jana, Móda 20. století, Praha 2003, s. 44. 

8
 FUKAI, Akiko, IWAGAMI, Miki, KOGA, Reiko, NII, Rie, SUOH, Tamami, Fashion. A Fashion History of 

the 20th Century, Köln 2012, s. 8–9. 
9
 THIEL, Erika, Geschichtes des Kostüms, Berlin 1960, s. 508. 

10
 HASALOVÁ, Eva, ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana, VANČO, Martin, ZUBERCOVÁ, Magdaléna M., Móda na 

Slovensku. Stručné dejiny odievania, Bratislava 2014, s. 122. 
11

 HORSHAM, Michael, Styly 20. a 30. let, Praha 1997, s. 94–95. 
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roku 1925 díky Mezinárodní výstavě moderní uměleckoprůmyslové výroby v Paříži.
12

 Blíže 

definován byl však až s časovým odstupem, konkrétně v roce 1968, jako „estetično v módě 

mezi lety 1909–1939 aplikované na architekturu, dekorativní umění, textilie a módu; 

pronikalo i do výtvarného umění, filmu a fotografie. Art deco zobrazovalo stylizované 

motivy a tvary vypůjčené z národních tradic, folklóru, starověké kultury a bylo ovlivněno 

avantgardou“.
13

 K formování ikonického stylu art deco tedy nemalou měrou přispělo, když 

v roce 1922 Howard Carter a George Herbert odhalili Tutanchamonovu hrobku. Tento 

objev se stal důležitým nejen na poli vědy, ale i v módním průmyslu, který zahltila doslova 

egyptománie. Na produkty nejenom textilního průmyslu se aplikovaly všelijaké obrazce a 

geometrické vzory související s dobou onoho faraona či se dokonce napodobovaly čelenky, 

které Tutanchamon sám nosil.
14

 V USA to dokonce došlo tak daleko, že masová obliba 

v inovativním egyptizujícím stylu zapříčinila až fádnost této novinky.
15

 Spolu s objevy 

na Středním východě odstartovala touha po cestování, ideálně tam, kde kůže nejlépe získá 

zlatavý odstín, neboť snědá pokožka byla více než žádoucí.
16

 Vyráběly se proto nejrůznější 

koupací obleky „z malého kousku látky pořízené – aby slunce a vzduch měly k tělu 

přístup“,
17

 jež byly ideální pro efektní opálení, které se nejlépe zúročovalo při nošení 

večerních šatů s hlubokou dekoltáží a odhalenými rameny.
18

 

Odívání podle nejnovějších rozmarů módy, které bylo až do první světové války 

výsadou nobility, se po tomto konfliktu stalo dostupným i pro nižší střední či dělnickou 

třídu a to hned díky několika faktorům. Hlavní úlohu v tom hrála plná mechanizace 

průmyslu, nižší pořizovací cena šicích strojů, rozšíření papírových střihů, za jejichž pomoci 

nebylo složité látku nastříhat, sestavit a sešít, a v neposlední řadě četnější užití látek 

syntetického původu. O materiál nepřírodního charakteru se oděvní průmysl pokoušel již 

během 19. století, ale až po první světové válce se podařilo vyvinout z dřevní celulózy 

syntetické hedvábí, které se stalo nepřehlédnutelným milníkem v módním světě. Dále 

                                                           
12

 FOGGOVÁ, Marnie, Móda. Úžasný příběh fenoménu: historický vývoj, detailní vyobrazení i příběhy 

slavných návrhářů, Praha 2015, s. 205. 
13

 LUSSIER, Suzanne, Art Deco Fashion, London, 2003, s. 6. 
14

 COXOVÁ, Barbara, JONESOVÁ, Carolyn Sally, STAFFORD, David, STAFFORDOVÁ, Caroline, 

Ve jménu módy. Ilustrované dějiny bizarnosti a krásy, Praha 2013, s. 101. 
15

 ALBRECHTSENOVÁ, Nicky, Móda 20. století. Nadčasové retro pro váš šatník, Londýn 2014, s. 20. 
16

 STEVENSON, NJ, Kronika módy. Kdo udává tón – nejslavnější modely, módní ikony a návrháři, Praha 

2011, s. 93. 
17

 Hvězda československých paní a dívek, 16. 6. 1928, III/143, s. 9. 
18

 Pražský ilustrovaný zpravodaj, 27. 2. 1925, VI/222, s. 12. 
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zaznamenala markantní nárůst zájmu i konfekce, která před Velkou válkou byla jen 

marginální záležitostí, neboť v té době zdaleka neskýtala takovou možnost výběru.
19

 Nutno 

však dodat, že přes rozmach konfekční výroby šatstva nebo jeho šití doma, zároveň vzrůstal 

počet módních salónů i krejčovství a to zejména v Paříži, která si i po válce udržela 

výsostný titul královny módy.
20

 

 Dobová literatura doporučovala: „V domácím hospodaření jeví se víc a více snaha 

opatřovati domácí potřeby vlastnoručně, ač průmysl i obchod zásobuje dostatečně, ovšem 

za větší finanční oběti. Obracíme se k živnostníku z pohodlí, pro rychlejší a zdatnější výkon, 

pro dovednost a pohotovost. Sáhneme po oděvu hotovém, protože raději kupujeme věc, 

kterou vidíme a můžeme zkusit a o které víme, že byla vkusně a odborně zhotovena. Často 

však nemůžeme sáhnouti po žádném z oněch způsobů z hospodářských důvodů a proto 

domácí krejčování stále houževnatě se udržuje v našich domácnostech a zapustilo tam 

hluboko své kořeny. Neumíme-li šíti samy, šijeme s domácími švadlenami, šijeme alespoň 

všední, domácí a dětské šatstvo, přešíváme zase z důvodů úspory, které nabývají v poslední 

době rázu rozhodujícího. Každá hospodyně zná alespoň základy šití ženských a dětských 

šatů a prádla, v každé skoro domácnosti najdeme dnes šicí stroj a šicí potřeby.“
21

 

 Z důvodu těchto příčin není divu, že se postupně jednotlivé typy oděvu začínaly 

stále více diferencovat podle toho, k jaké příležitosti jednotlivé šaty byly určeny, a to tak, 

aby pokryly individuální potřeby a preference člověka, v jehož šatníku se nacházely. Tuto 

tezi obhajuje také dobový článek v časopisu Hvězda československých paní a dívek: 

„Každé ovzduší, každá místnost vyžaduje jinou toiletu. Dnes už nevězí žena od rána do 

večera v jedněch šatech. Změny její toilety jsou také daleko snazší a možnější sociálními, 

hospodářskými a módními poměry.“
22

 

  

                                                           
19

 MACKENZIEOVÁ, Mairi, ...ismy. Jak chápat módu, Londýn 2010, s. 72–73. 
20

 SKARLANTOVÁ, s. 174. 
21

 STRÁNSKÁ, Olga a kol., Praktická hospodyňka. II. díl, Praha 1928, s. 615. 
22

 Hvězda československých paní a dívek, 16. 6. 1928, III/143, s. 18. 
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3 Období 1930–1945 

3.1 Kde obléknout novou siluetu 

Období zkracování, nevázanosti a garsonek
23

 učinil přítrž až krach na newyorské burze, ke 

kterému došlo v říjnu 1929 a který následně postihl celou Evropu.
24

 Tato událost se 

promítla do tzv. Velké hospodářské krize, jež je pevně spjata s ekonomickými problémy, 

značnou nezaměstnaností a s politickou radikalizací ve formě rozmachu totalitních 

režimů.
25

 Jeden z návrhů na řešení nezaměstnanosti byl nakonec také prosazen, ačkoliv se 

vůbec neslučoval s původní ideou poměrně nově vzniknuvšího Československa, a to 

s ideou emancipované ženy naprosto rovné muži. Propuštěny ze státních a veřejných služeb 

měly být všechny vdané ženy, pro což také horovali i národohospodáři, neboť ty především 

znepokojovala klesající porodnost, což dávali za vinu přílišnému zaměstnání žen.
26

 Z této 

příčiny a také z důvodu politického směřování Evropy se ideálem stávala žena coby šetrná 

hospodyně a matka v domácnosti.
27

 Dokonce u doposud svobodných a lehkomyslných 

dívek se očekávalo, že dospějí a začnou tak brát život konečně vážně.
28

 

Z hlediska čistě vizuálního by ideální postava ženy raných 30. let měla být štíhlá a 

díky sportu i pružná. Upustilo se sice již od touhy po chlapeckém tvaru těla, ale přesto 

nebylo cílem mít výrazné boky, pas, ani prsa.
29

 O tom také svědčí slova spisovatele Karla 

Poláčka: „Chce-li se dnešní literatura zmínit s pochvalou o ňadrech, pak mluví o malém, 

pevném ženském prsu, pružném jako gumový míč.“
30

 Křivky ani plné tvary nebyly 

na ideální, tedy dlouhé, štíhlé postavě tolerovány, snad jako známka soudržnosti s těmi, 

kteří neměli skoro ani na jídlo.
31

 Nutno však dodat, že slovo štíhlá se v tehdejším pojetí 

nerovnalo slovu hubená, jak to dokazuje časopis z raných 30. let: „Příliš hubené postavě 

s vyvstalými klíčními kostmi nesluší široké čtverhranné výstřihy. Sluší jen štíhlé, ale oblé 

                                                           
23

 Dobové pojmenování moderní ženy podle románu Victora Margueritte La garçonne napsaného roku 1922. 

Tato žena byla emancipovaná, snažila se dosáhnout chlapeckého vzezření (postava, účes, odívání), ba i jinak 

se snažila držet krok s muži (kouřila, tančila moderní tance, zajímala se o sport, vědu, umění, …) 
24

 BAUDOT, s. 64 
25

 HASALOVÁ, s. 122. 
26

 UCHALOVÁ, Eva, Česká móda 1918–1939. Elegance první republiky, Praha 2004, s. 15. 
27

 ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana, Móda na Slovensku v medzivojnovom období (1918–1939), Bratislava 2011, s. 36. 
28

 BLACKOVÁ, Alexandra a kol., Móda. Obrazové dějiny oblékání a stylu, Praha 2013, s. 272. 
29

 UCHALOVÁ, s. 76. 
30

 POLÁČEK, Karel, Povídky. Sloupky. Fejetony, Praha 2001, s. 860–861. 
31

 BLACKOVÁ, s. 272. 
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postavě.“
32

 Celkovému zjemnění a zženštění vzhledu třetí dekády napomáhaly mimo jiné 

specifické účesy sestávající z delších vlasů umně tvarovaných do měkkých vln.
33

 Opálení 

bylo stejně žádoucí jako v předchozí dekádě, neboť si nadále udržely popularitu večerní 

šaty odhalující záda, která se stala novou erotogenní zónou.
34

 Jak výstižně shrnula ve své 

publikaci Jana Skarlantová, „módním ideálem se stala – na rozdíl od 'garsonky' – zralá, 

elegantní, pěstěná žena, náročná dáma. K tomuto ideálu se snažily svým vzhledem přiblížit 

i mladé, ba velmi mladé ženy, které měly daleko jak k zralosti, tak k eleganci“.
35

 

Hospodářská krize se značně dotkla snad všech odvětví, kde výjimkou nebyl ani 

módní průmysl. Zároveň však zapříčinila odlišné směřování výroby v jednotlivých státech. 

Mekka módy, Paříž, byla sice krizí citelně zasažena, ale z důvodu nepříliš rozšířené 

industrializace na tom nebyla zas tak špatně, jak vidno právě u americké či anglické módní 

tvorby.
36

 

Ve Spojených státech amerických, kde se do přelomu 20. a 30. let jednoznačně 

preferoval pařížský styl,
37

 nastala po krachu na Wall Street opatření ve formě uvalení 90% 

cla na francouzskou módu. Z tohoto důvodu američtí obchodníci nakupovali raději tzv. 

toiles,
38

 které byly opatřeny pokyny k výrobě a především nepodléhaly clu. Také díky 

tomuto se mohla v USA
39

 plně rozvíjet konfekce a móda jako taková, jejímž centrem se stal 

New York.
40

 O tom, že se Spojené státy americké odtrhly nejen od francouzského módního 

diktátu, se kladně vyjadřoval článek z The New York Times Magazine vydaný v roce 1935: 

„Americká žena není závislá pouze na Paříži, aby se inspirovala oblečením. Také Amerika 

má nápadité návrháře se zárukou stylu a vkusu, který nemůže býti překonán. Umění 

návrhářství je ve Spojených státech poměrně mladé, takže průměrná žena si je těžko 

vědoma, že i takový tvůrce módy vydatně přispěl do jejího šatníku.“
41

 Trendy v této zemi se 

sice stále odvíjely od těch pařížských, jen měly údajně více „nedbalé elegance, skromnosti 

                                                           
32

 Hvězda československých paní a dívek, 8. 8. 1931, VI/307, s. 15. 
33

 FUKAI, s. 10. 
34

 STEVENSON, s. 113–115. 
35

 SKARLANTOVÁ, s. 182. 
36

 MÁCHALOVÁ, s. 59. 
37

 FOGGOVÁ, s. 276. 
38

 Nastřihané a nesešité díly šatů. 
39

 Spojené státy americké. 
40

 STEVENSON, s. 118. 
41

 MARTIN, Richard, American Ingenuity. Sportswear 1930s–1970s, New York 1998, s. 8. 
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a amerického stylu.“
42

 Americká móda se dále vyznačovala výraznějšími barvami a 

nápadnějšími detaily. Aby se konfekce stala dostupnou i pro potenciální zákazníky 

s omezenými příjmy, dovolovaly některé obchodní domy nákup tohoto zboží na splátky.
43

 

Odklon od Paříže byl zapříčiněn též na základě hollywoodských filmů, na které se i 

v době krize hojně chodilo do biografu, neboť právě v kinech lidé nacházeli únik z neveselé 

reality a luxus, po němž se stále více toužilo, čím byla nouze větší.
44

 Ještě na přelomu 20. a 

30. let se kostýmy v oněch snímcích řídily čistě Francií. Problém však byl spatřován 

v rychle se měnící francouzské módě, kvůli čemuž se film mohl stát v mžiku zastaralým. 

Proto si Hollywood začal vybírat návrháře domácí, jejichž návrhy často vycházely coby 

papírové střihy. Filmové obdivovatelky pak měly tu možnost si spatřené šaty rovněž ušít.
45

 

Aby si Francie pojistila své postavení ve světě módy, začaly některé modelové 

domy zakládat butiky s konfekcí a také se snažily navázat užší vztahy s průmyslovou 

výrobou, díky níž by i luxusnější modely byly finančně dostupnější. Počátky, jak tomu 

bývá, nebyly nejjednodušší. Původně se oděvy vyhotovily ve třech velikostech a jejich 

následná majitelka si je většinou musela nechat upravit sobě na míru.
46

 Takové bylo 

zrození prêt-à-porter,
47

 přičemž v anglicky mluvících zemích se používala fráze ready-to-

wear.
48

 

Tak, jako byl zjevný vliv Paříže na USA a další státy, nejinak tomu bylo s jejím 

vlivem na země české, přestože těch se pravděpodobně ani nedotkla ve Francii zrozená vlna 

surrealismu, která zaplavila západní svět. Pro tento směr v oblasti odívání bylo obvyklé, 

když módní návrháři spolupracovali s umělci. S oděvní tvorbou Elsy Schiaparellliové se 

nejčastější pojila dvě jména umělců surrealistického proudu, Salvador Dalí či Jean 

Cocteau. Charakteristickým rysem a zároveň cílem surrealismu bylo oproštění se od reality, 

a proniknout tak do nového, snového prostředí. Oblíbeným prvkem se stalo vytrhnout 

objekty z místa jejich běžného výskytu a iracionálně je přemístit na ta nejméně optimální 

místa. Příkladem může být klobouk ve tvaru obráceného dámského střevíčku nebo kabelka 

                                                           
42

 FOGGOVÁ, s. 277. 
43

 HORSHAM, Michael, Styly 20. a 30. let, Praha 1997, s. 96. 
44

 STEVENSON, s. 108. 
45

 MACKENZIEOVÁ, s. 76–77. 
46

 MÁCHALOVÁ, s. 59. 
47

 Připravené k nošení. 
48

 KYBALOVÁ, s. 105. 
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vypadající jako telefon. Tvrzení, že se surrealismus českým zemím ve větší míře vyhnul, 

budiž podloženo absencí přímých informací o jeho tuzemském výskytu.
49

 Není ale pochyb 

o tom, že se česká móda snažila z té francouzské převzít onu pověstnou eleganci, která se 

však pro naši domovinu transformovala do elegance s přívlastkem nenápadná, což 

vyjadřuje eleganci zbavenou zbytečné okázalosti, nadbytečných ozdob, křiklavých barev a 

výstřelků. Dokonce sám zahraniční organizátor jedné z francouzských módních přehlídek 

se pochvalně zmínil o kráse Čechoslovaček a o umu Pražanek umírněně přejímat novinky 

na poli módy, díky čemuž jsou prý schopny stát se v módním odvětví následováníhodnými 

celou střední Evropou. 

Takovéto praktické směřování české módy se lépe ztotožňovalo s anglickým stylem, 

jenž byl účelný, nenápadný, střídmý a jenž se začínal dostávat na úroveň stylu 

francouzského, na nějž se tuzemský módní průmysl primárně orientoval a z něhož 

vycházel. Takto trefně charakterizovala tehdejší českou módu autorka v soudobé publikaci: 

„Česká móda – v podobě, v jaké se nám jeví v českých módních časopisech – byla také 

demokratická a skromná. Mladá generace módních žurnalistek více než s mondénami 

sympatizovala s moderními dívkami a ženami z nepříliš zámožných středních vrstev, 

výdělečně činnými nebo matkami rodin. Pro ně byla určena většina módních referátů, sice 

dokonale informujících o módních proměnách a luxusním stylu odívání, ale obvykle 

z hlediska moderní praktické ženy, intelektuálky a opatrné české hospodyně.“
50

 

Vedle proslulých v Praze sídlících módních salónů, které obrátily svůj zrak z Vídně 

na Paříž, pyšnících se jmény svých majitelů, jako je H. Podolská či O. Rosenbaum,
51

 

pokračovala v rozmachu i konfekce, jejíž produkty si mohl pořídit téměř každý, aniž by 

na ně roky šetřil. Z těchto obchodů byl v Československu nejvýznamnější oděvní podnik 

Nehera uplatňující stejnou obchodní strategii jako společnost Baťa, která se zaměřovala 

primárně na prodej obuvi. Paralela s Baťovými závody je zřejmá: expanze do zahraničí, 

obrázkové reklamy v tiskovinách, úderné reklamní slogany amerického typu a mnoho 

dalšího. Konkurencí podniku Nehera byl po celou dobu obchod s konfekcí Rolný. Jak 

Nehera, tak Rolný na sebe navzájem reagovali ve svých reklamních sloganech, jako v 
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případě „Nehera šije šaty dobře.“ s paralelou „Oděv vzorný šije Rolný.“.
52

 Masové 

rozšíření konfekce navíc dokazuje statistika Rolného, kdy hotové oděvy údajně kupuje 

po Velké válce pouze 10 % obyvatel Československa, kdežto v roce 1935 tento počet 

vzrostl na 75 %.
53

 

 

3.2 Novinky a stálice ve světě módy 

Změna v odívání nastala již roku 1929, kdy se sukně postupně prodlužovaly a pas se 

dostával na své přirozené místo. Jakýmsi přechodem mezi odlišnými liniemi pasu 

na počátku 30. let se stávaly šaty, které měly vyznačeny dva švy: jeden na místě 

přirozeného pasu a druhý na bocích jako důkaz předchozí linie v éře 20. let.
54

 Boky měly 

nadále zůstat útlé a pozornost se začala stáčet ke zdůrazněným ramenům. Od základů se tak 

opět počaly měnit požadavky na kýženou siluetu oděvů.
55

 To s povděkem kvitovali i 

tehdejší novináři, kteří si dělali legraci z dívek, jež si popotahovaly lemy svých kratičkých 

sukní co nejníže a kvůli čemuž se až směšně kroutily na židlích. Právě díky delším sukním 

si prý muži začali opět všímat dívčích obličejů, neboť nyní již zahalené nohy nemohly 

odvádět jejich pozornost.
56

 

Postavu pomáhalo do požadovaného tvaru dovést k tomu uzpůsobené spodní prádlo, 

které se ještě poměrně často šilo na míru. To se mimo kalhotek skládalo z elastického 

zpevňujícího podvazkového pásu, nohavičkového či sukňového kombiné
57

 a podprsenky, 

která měla za úkol ňadra nadzvedávat, oddělovat a formovat.
58

 Styl 30. let by se dal nazvat 

uhlazeným, kultivovaným, s důrazem na promyšlenost střihů, neboť šat, ač se zdál 

jednoduchým, byl střihově důmyslně propracován.
59
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Vlivem Velké hospodářské krize usedalo stále více žen ke svým šicím strojům, aby 

pořizovací cena nových šatů byla co nejnižší.
60

 Předně se upustilo od honosného zdobení, 

které bylo tak příznačné pro předchozí desetiletí.
61

 V rámci úspory získalo na popularitě 

pletení a háčkování,
62

 které se časem stalo módou, jak o tom zpravuje časopis Eva z roku 

1934: „Žena má dále práci pro své ruce, klid pro své tělo a téměř neomezenou možnost 

výkonnosti pro svou pusu... Sebereme svá klubka vlny, jehlice a háčky a rozjedeme se ke své 

přítelkyni, kde na nás čeká hejno pletoucích a háčkujících přítelkyň... a už pletete svetr 

umného vzoru, zvláštního střihu, v delikátní pastelové barvě a zábava plyne.“
63

 Výrobky 

zhotovené pletením se vyznačovaly svojí praktičností, což dokazovala celé škála typů takto 

zhotovených předmětů, jako byly mimo svetrů, čepici, šál, rukavic i pletené plavky nebo 

celé šaty.
64

 

Na onom snižování nákladů se podílely syntetické a tím pádem lacinější materiály.
65

 

Ve 30. letech se snadněji dostupnou stala umělá náhražka hedvábí, viskóza. Její nesporná 

výhoda tkvěla ve schopnosti výborně zachovávat barvy, díky čemuž byl na ní potisk 

zářivější. Nevýhodou se mohla jevit větší tuhost a menší komfort při nošení než u pravého 

hedbávu. Pro její odolnost a nízkou cenu byla však viskóza hojně používána.
66

 Umělé 

hedvábí v nemačkavé úpravě bylo uvedeno roku 1933 firmou Sochor na český trh 

pod názvem sotila a o rok později jeho vylepšená verze sonora.
67

 Největší pozdvižení však 

nejspíše způsobilo nylonové vlákno, které bylo vyvinuto v roce 1935 a díky němuž vznikly 

punčochy zvané nylonky.
68

 Ty byly prvně představeny až o čtyři roky později u příležitosti 

Světové výstavy v New Yorku
69

 a v Evropě se uchytily až po válce.
70

 

Šetřit se dalo též díky schopnosti využít materiál (nový či ze starého, poničeného 

oděvu) do posledního zbytečku.
71

 Posledních kousků pěkně vzorované květované látky se 
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využívalo např. tak, že se ony kvítky vystřihaly a následně se aplikovaly na kontrastní 

podklad.
72

 Jak správně kombinovat materiály radila dobová učebnice určená občanským 

dívčím školám takto: „Při kombinování nutno přihlížeti i k druhu látky, aby se tkanina 

příliš těžká nespojila s tkaninou příliš lehkou, nebo tkanina zřejmě špatné jakosti se 

tkaninou drahocennou a pod. Kombinování musí vždy působiti dojmem chtění, nikdy 

dojmem látání a nastavování.“
73

 Další možností bylo využití novinky, která vznikla 

ve 30. letech právě z důvodu nutnosti šetření, tzv. šikmého střihu, díky němuž se proslavila 

francouzská návrhářka Madeleine Vionnetová.
74

 Takový střih lichotil šatům jak denním, tak 

i večerním. Díky pružnosti vzniklé právě oním střihem oděv nepotřeboval žádného 

zapínání. Šaty takto vypracované „lehce obepínaly tělo a v měkkých záhybech splývaly 

dolů, kde tvořily přirozené mělké zvony“ a zároveň tak splňovaly do puntíku ideu siluety 

30. let.
75

 

Orientovat se v tom, co se právě nosilo, dozvídat se tipy, jak na čem ušetřit, a 

získávat možnost dostat se ke střihům na jednotlivé kusy oblečení napomáhaly tehdejší 

dámské časopisy. Ty se módě věnovaly buď zcela, nebo měly alespoň rubriku, která se 

módou zabývala. Za vše budiž jmenována periodika jako Hvězda, Eva, Vkus nebo Pestrý 

týden.
76

 Na co si však měla žena dát pozor, než se rozhodla pro ušití nových šatů, radila již 

výše zmíněná učebnice zabývající se tkaninami následovně: „Tvar šatů udává moda a řídí-

li se nový šat, jest se jí podříditi. Modní časopisy přinášejí vždy celé spousty různých 

návrhů, z nichž si může každý vybrati tvar, odpovídající jeho postavě a vkusu. Při takovém 

výběru jest moudřejší voliti vzory střízlivě, na jejichž úpravě a ozdobě není na první pohled 

patrný rok mody a které snadno proveditelnou změnou lze lehce zase přizpůsobiti nové 

modě. To jest důležité pro ony vrstvy lidí, které nemají tolik prostředků, aby každoročně 

pořizovaly nový šat. Pro tyto vrstvy jest zvlášť výhodné kupovati látky lepší jakosti, ježto 

jsou trvanlivější a lze jich někdy i vícekráte podle mody přeměniti čímž se nahradí to, co se 

na jejich ceně přidalo.“
77
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Novinkou pro třetí dekádu se stal zip. Přesněji řečeno zip umístěný na šatech, 

přičemž se ponejprv vyskytoval na kožených výrobcích.
78

 Pochvalný článek věnovaný 

zdrhovadlu se objevil roku 1935 v časopise Eva: „Kdepak jsou ty časy, kdy jsme pohlížely 

na zip jako na prosťáčka, a velmi duchaplně vymyšleného, ale který má místo jen při těžším 

sportu? Zatím pracovala dál fantasie a důmysl a dnes bychom starého drsného kamaráda 

ani nepoznaly. Není téměř ženského ústroje, na němž by se nemohl objevit v té či oné formě 

a umístění. V Anglii a v Americe dávno už přišli na jeho fešáctví, poznali, jak dobře vypadá 

na sportovní bluze, na sukni, jak skvěle na příklad působí šaty spojené v pase zipem. Jak 

praktické jsou kapsy na zip a jak dekorativně dokonce dovede působit.“
79

 Látky se začaly 

potiskovat malými puntíky,
80

 květinami, nejoblíbenějším to motivem po celou dekádu,
81

 

pro ty odvážnější i obrázkovými vzory a v USA dokonce i postavičkami z oblíbených 

animovaných filmů.
82

 Právě díky svému minimalismu se stále držel styl art deco.
83

 

Pro 30. léta byla příznačná rostoucí obliba kalhot, které ještě ve 20. letech byly jen 

tak tak tolerovány jako součást sportovního kompletu. O jejich propagaci se především 

zasloužily herečky zvučných jmen: Katharine Hepburnová, Marlene Dietrichová či Greta 

Garbo. Až v polovině třetího desetiletí se (především díky hvězdám stříbrného plátna) 

začaly kalhoty přijímat jako součást každodenního neformálního oblečení. Zároveň 

neklesala obliba tzv. plážového pyžama, nejhojněji hedvábného kompletu, skládajícího se 

z volných kalhot a z živůtku často odhalujícího záda i ramena. Toto pyžama, nezřídka kdy 

doplněno kabátkem, se ponejvíce nosilo během prázdnin v přímořských oblastech. Oblibě 

se těšilo jeho provedení v námořnickém.
84

 Toto všechno se týkalo zahraničí. V českých 

zemích přejímání kalhot do městských ulic probíhalo pozvolněji. Ještě v roce 1935 o nich 

psal na tu dobu značně moderní časopis Eva jako o kusu vhodném k práci či ke sportu tímto 

způsobem: „Co oblékáme na zahradu? - No, kalhoty, přece! To, co zmizelo s pláží objevuje 

se letos na zahradách. A stejně jak tomu bylo na plážích, je tomu i na zahradách a vlastně i 

všude jinde: vedle vkusu se objevuje mnoho nevkusu... Oblékají je (pozn. kalhoty) 
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mondénní společenské krasavice, které pozvaly na svou zahradu hosty na odpolední partii 

bridge. Tohle je ovšem velmi honosné vydání zahradních kalhot. Z krásných látek, dlouhé 

až na paty, dole hodně široké, připomínají i s těmi holými zády spíše večerní toaletu, než 

prosaické kalhoty, které jsou přece předurčeny spíše k práci.“
85

 Dokonce ještě ve 40. 

letech ne každý byl smířen s jejich výskytem coby městským oděvem, což se týkalo 

především starší generace: „Matka ji jednou odmítla doprovázet na nákupech protože 

Fritta nosila po vzoru Marlene Dietrichové kalhoty... a matka byla přesvědčená, že v Praze 

by to lidé považovali za nevkus.“
86

 

 

3.3 Šaty pro každou příležitost 

Paradoxně se souběžně omezující potřebou šetřit se stávalo nutností mít šaty pro každou 

příležitost, což platilo i pro ženy středních vrstev. Tato diferenciace oděvů sice vznikala již 

v předchozích desetiletích, ale až ve 30. letech se plně rozvinula a uvedla do praxe. Aby se 

ženy společensky neznemožnily, musely mít ve svém šatníku oděv denní (ten se ještě dělil 

na dopolední, odpolední, sportovní), večerní a domácí.
87

 

 Pro dopoledne a časné odpoledne byly pro dámy do zaměstnání doporučovány 

jednoduché šaty doplněné pláštěm nebo kostýmky v kombinaci s halenkou, která se často 

šila z hedvábí či krepdešínu. Halenka mohla být nahrazena vlněným svetříkem. V každém 

případě byl kostýmek „za špatného počasí, také večer v kavárně a na všech sportovních 

hřištích a místech přípustný v každé denní době.“
88

 Jelikož žena měla mít několikero 

pracovních šatů na střídání, doporučoval se jejich nákup v konfekci, neboť tak se dalo 

značně ušetřit.
89

 K oživení takto jednoduchých šatů se s oblibou používaly odnímatelné 

soupravy límečků a manžet,
90

 o kterých se časopis Hvězda z roku 1931 vyjadřoval 

následovně: „Jsou vždycky pěkné, moderní, sluší a osvěží každé, i starší šaty. Mají tu 

přednost, že se dají měniti a že jimi nahradíme i několikery šaty. Zvláště takové štrapační 
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šaty do kanceláře, když potom po práci chceme jíti večer někam do bia nebo kavárny, se 

takovým límečkem a manžetami z bílého hedvábí pěně ozdobí.“
91

 

 Jak již bylo řečeno, kostýmek se stal jedním z nejuniverzálnějších kousků v šatníku 

většiny žen. Ať už měla dotyčná financí poskrovnu, přesto se nedoporučovalo na takovém 

kostýmku šetřit. „Má-li žena málo peněz, má si koupit nejlepší kostým a nejlepší doplňky 

k němu jako svůj jediný oblek. Je lepší mít jeden oblek dokonalý, se všemi doplňky, než 

několikery špatné šaty ze špatného materiálu a trpět stálým nedostatkem klobouků, střevíců 

a kabele“, tvrdil článek časopisu Eva v roce 1931.
92

 Ve třetím desetiletí se udržovala 

paralela trendu šití kostýmků podle vzoru anglického i podle francouzského. Anglický styl 

se vyznačoval bravurním krejčovským zpracováním a pánským stylem. Typické pro něj 

bylo sako smokingového typu, jež se zapínalo na jediný knoflík. K tomu pasovala úzká 

sukně.
93

 Kolem roku 1935 mnoho žen toužilo po ruském kozáckém kabátu, kterým by 

doplnila strohou rovnou sukni.
94

 Pro kostýmky francouzského ladění byly typické zdobené 

kabátky, které byly kupříkladu zdobeny šůsky či záhyby.
95

 Zimní kostýmky se zdobívaly 

kožešinovými lemy.
96

 Mimo kostýmků se oblibě těšily tzv. komplety, jak se říkávalo 

kombinaci šatů s pláštěm, kabátkem různého střihu nebo pelerínkou.
97

 

 Vycházkový plášť z vlny byl nejčastěji vyveden v pánském, anglickém střihu a 

v zimě se často doplňoval kožešinou. Takový plášť bylo možno nosit i večer, leč nikoliv 

přes večerní šaty. Během dne si ženy pod tento typ svrchníku oblékaly praktické šaty 

z krepdešínu nebo lehké vlny, ideálně v černé nebo tmavomodré barvě. V případě 

nepěkného počasí si mohly ženy obléknout trenchcoat.
98

 V letních měsících se nosily šaty 

z lehkých (umělých) hedvábných potištěných látek, jako byl šifon či krepdešín.
99

 

 Přiléhavá sukně se pro účely denního nošení během let 1931 a 1932 prodloužila až 

do půli lýtek, přičemž se od kolen zvonovitě rozšiřovala, a pozornost se upínala 
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na zajímavá krejčovská vypracování halenek, blůz a svetříků
100

 v podobě límečků, 

splývavých mašlí nebo rozličně řasených výstřihů.
101

 Kolem roku 1932 se začínala odvádět 

pozornost k rukávům, konkrétně od loktu po zápěstí. Mezi léty 1933–1934 se však řasení a 

nabírání přesouvalo i k horní části paže, čímž se značně zdůrazňovala ramena. V tomto 

období zůstával střih sukně stále stejný.
102

 

 Příčinou radikalizace politiky Německé říše a Italského království v druhé polovině 

30. let se móda začala stávat více strohou a sportovní, což se projevovalo na hranaté siluetě, 

které dominovala rovná ramena zdůrazněná vycpávkami. Pas byl nadále úzký ve své 

přirozené linii, stejně tak boky se preferovaly útlé. Do ženského šatníku se navíc postupně 

vkrádaly prvky z vojenských uniforem, jako byly výložky či nárameníky.
103

 Toho času se 

oblibě začala těšit bolerka, ať již k šatům denním, nebo i ve zdobenější variantě k šatům 

večerním. Významnou změnou prošla především sukně, která v letech 1938–1939 se mírně 

rozšířila a sahala těsně pod kolena.
104

 

 Zvláštním oddílem denního oblečení bylo právě to sportovní, které v sobě 

nezahrnovalo jen jednotlivé kusy určené pro výkon specifického druhu sportu, nýbrž se tak 

nazývalo i celkově uvolněné odění, které se dalo využít třeba při procházkách v přírodě.
105

 

Dámské sportovní oblečení, jež bylo stejně jednoduché a účelné jako to pánské, se 

z důvodů pohodlnosti, praktičnosti a trvanlivosti šilo nejčastěji z kvalitních vlněných 

nemačkavých látek skotského typu (tvíd, manšestr,...).
106

 Pro rekreaci vznikly právě tehdy 

první tepláky.
107

 

 Ačkoliv ve 30. letech takřka neexistoval sport, který by byl ženám zapovězen, ženy 

středních vrstev se musely z finančních důvodů bez některých druhů sportu obejít. Takové 

náklady na lyžování nebo tenis byly pro ně zkrátka příliš vysoké.
108

 Ze zimních kratochvílí 

si mohly vybírat mezi bruslením a sáňkováním. V létě měly možnost ženy středních stavů 
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si jít zaplavat, pěstovat turistiku nebo si vyjet na bicyklu.
109

 

 Dobová příručka tvrdila, že „pro zimní sporty je nejúčelnější vlna. Bruslařka nosí 

také ráda sametové šaty nebo kostým. Čepice, vysoko uzavřený límec a široká zvonová 

sukně jsou také vroubeny kožišinou. K tomu se nosí vysoké bruslařské boty.“
110

 

Při sáňkování bylo dobré zimní oděv doplnit okovanými botami a teplými vlněnými 

punčochami či kamašemi. Když šla žena v létě k vodě, ve 30. letech si již mohla vybírat, 

zda si zvolí plavky jednodílné nebo dvoudílné, které se skládaly z podprsenky a kalhotek 

s nohavičkou,
111

 leč zatím neukazovaly pupík, ačkoliv u těch jednodílných se často 

vyskytoval na zádech hluboký výstřih.
112

 Oba typy plavek se vyráběly buď z vlněného 

úpletu, nebo z lastexu, látky prošité gumičkami, což pomáhalo tvarovat postavu.
113

 

Alternativou mohly být plavky ušité z bavlny.
114

 Sestavit si oděv vhodný k turistice nebylo 

tehdy příliš složité. Periodikum Práce ženy z roku 1936 doporučovalo: „Pro... turistiku 

hodí se nejlépe obyčejná nebo kalhotová sukně z lehké, pevné a husté vlněné látky. K ní 

halenka ze zefíru a pullover, nebo halenka z měkké vlněné látky. Toto oblečení doplní 

kabátek z balonového hedvábí... Jsou to kabátky většinou úplně uzavřené.“
115

 Pro jízdu 

na kole byla nejlepší volbou kalhotová sukně.
116

 

 Úbor odpolední byl oproti denním šatům sice delší, avšak se ještě nedotýkal země, 

jak tomu bylo u šatů večerních.
117

 Nosil se do společnosti, využíval se jak při návštěvách, 

tak i k domácímu přijímání hostů. Šil se z hedvábí nebo z jemné vlny a přes něj se 

přehazoval kožešinový kabátek nebo plášť kožešinou lemovaný.
118

 Pro odpoledne se také 

hodily výše zmiňované komplety, které „lze nosit při každé příležitosti, kromě slavnostních 

divadelních večerů, slavností, velkých společností a tanečních zábav.“
119

 

 Šaty pro večer se dělily na malé a velké večerní. Rozdíl v jejich praktickém využití 

mezi nimi byl takový, že velká večerní toaleta byla určena pro „veliké plesy a reduty, 
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representační slavnosti a oslavy velkého slohu.“ Průměrná žena se řídila následující radou 

dobové publikace: „Nemá-li dáma příliš velkých společenských povinností, doporučuje se 

opatřit si malé večerní šaty, nejlépe z černého krepdešínu nebo georgetu s malým 

výstřihem, zdobené trochu štrasem, stříbrem, zlatým vyšíváním a krásnou květinou. Malé 

večerní šaty jsou bez rukávů. Nyní je však obecně zvykem vzít si malý přehoz nebo 

hedvábný šátek...“
120

 

 U velkých večerních rób se po celou dekádu těšily popularitě dva diametrálně 

odlišné styly. Jeden se vyznačoval přiléhavostí, tenkými ramínky a hlubokou dekoltáží 

na zádech. U takových šatů z lesklých splývavých látek, např. Ze saténu, jež nenechávaly 

nic představivosti, se nejlépe vyjímala genialita šikmého střihu, který postavu těsně 

obepínal. Nebylo proto divu, že tento střih nebyl vhodný jak pro příliš mladé dívky, tak 

pro ženy s jinou než perfektní figurou.
121

 Proto byly roku 1934 s nadšením přijaty 

romanticky laděné historizující šaty šité z hedvábí, taftu či tylu, které se udržely po celé 

desetiletí. Tento typ šatů míval sukně v podobě širokých krinolín nebo se rozšiřovaly 

v zadní části za pomocí honzíků a mašlí. Pokud byly šaty celkově úzké, měly alespoň 

bohatě nabíraná ramena tvořená načechranými volánky.
122

 Už jen pořízení takového oděvu 

nebylo levnou záležitostí, navíc se nesmělo zapomínat, že „k velkému večernímu úboru 

patří zvláštní plášť, šaty z velmi drahého materiálu, hluboký výstřih, večerní střevíce a 

vhodné pravé nebo napodobené šperky, dále malá taštička z kovu nebo vyšívaná v podobě 

obálky nebo se závěrem posázeným lesklým kamením.“
123

 Večerní šaty se tedy doplňovaly 

všelijakými bolerky, kabátky nebo kožešinovými přehozy.
124

 Nakrátko se ujala móda 

pelerínek z ptačích per, která však záhy vzala za své, neboť drobná pírka uvolnivší se 

z pláštíku způsobovala záchvaty kýchání.
125

 Důkazem toho, že se v takovém případě 

nevyplatilo šetřit, dokázala příhoda prvorepublikové herečky Lídy Baarové, která si 

na významný ples filmařů v Berlíně pořídila falešný hermelínový plášť ušitý z králíka. 

Ostuda nastala ve chvíli, kdy se značné množství uvolněných bílých chloupků z hereččina 
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pláště skvěly na tmavém převlečníku jejího partnera, herce Gustava Frölicha.
126

 Jelikož 

šetření bylo pro středostavovské ženy nutností a ne módou, jak tomu bylo u vyšších vrstev, 

článek v časopisu Eva roku 1932 jim proto radil: „Večerní oblek musí být dokonalý nebo 

vůbec žádný. Dokonalý stojí moc a špatný je horší než nic. Ať je dokonalý nebo špatný, je 

dnes zbytečným přepychem. Tak si to ještě rozmyslete!“
127

 

V romantickém stylu se vytvářely i šaty svatební, u nichž nejčastěji používaným 

materiálem bývalo hedvábí a krajka.
128

 Střihem se róby pro onu slavnostní událost 

podobaly večerním šatům, jen byly bílé, postrádaly výstřih, měly vlečku a dlouhé rukávy. V 

době krize však nebylo ničím neobvyklým, pakliže se nevěsta vdávala kostýmku.
129

 To 

dokazují slova z časopisu Hvězda vydaného roku 1931: „Ne snad šedivý nebo béžový 

kostym, to by nebylo nic nového. Také zatím nic u nás, ale v zemi, kde si na výstřednosti, 

nebo jemněji řečeno na originalitu potrpí. Barevné květované látky se tak líbí, že je volí i 

nevěsty na svůj svatební šat... Američanky si potrpí na výstřednosti.“
130

 Další speciální 

variantou večerního šatu byly šaty do tanečních pro dívky, které se tímto způsobem uváděly 

do společnosti. „Taneční šaty mladých děvčátek do tanečních hodin a zábav jsou vždy velmi 

jednoduché, v světlých pastelových barvách, celé z jednoho materiálu bez ozdob; jedinou 

ozdobu tvoří látkové nebo čerstvé květiny“, popisoval časopis Eva roku 1934.
131

 

 Jestliže 20. léta byla pod nadvládou jednoho druhu kloboučku (konkrétně typu 

cloche), tak 30. letům jich vévodilo několikanásobné množství, ačkoliv ten příznačný 

pro druhou dekádu se držel ještě v rané třetí. Zároveň se začínaly objevovat malé 

kloboučky, které se posazovaly šikmo na stranu.
132

 Nejrozšířenější pokrývkou hlavy během 

30. let se stal baret, který si 20. léta převzala od pracující třídy a následně z něj vytvořila 

značně sofistikovaný doplněk.
133

 Mezi oblíbené a časté typy kloboučků patřily toka,
134

 

durbinka,
135

 slaměný klobouk s širokou krempou a mělkým dýnkem či klobouk pánského 
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stylu.
136

 V polovině 30. let byla poptávka po kloboučcích lodičkových forem a po různých 

extravagantních kreacích. Klobouky se často zdobily mašlemi, květy, tylem či peřím.
137

 

Jednou z ozdob mohla být na kloboucích i síťka, kterou již na počátku třetího desetiletí 

zpopularizovala francouzská návrhářka Shiaparelliová.
138

 Výskyt tohoto doplňku v zemích 

českých dokládají slova z roku 1933 v Hospodyňských listech: „Sametové malé 

kloboučky... nasazují se také do čela trochu na stranu, a malý závojíček je provází, černý 

nebo hnědý, se sametovými tečkami na lemu, nebo jen hladký síťkový se silnějším lemem. 

Závoj se vždy neváže pevně, ale má dle nových směrů kolem nosíku a tváří zvonově 

odstávati.“
139

 

 Ať již byl tvar klobouku jakýkoliv, tehdejší bonton předepisoval: „V kteroukoliv 

denní dobu a téměř ke všem příležitostem je přípustný plstěný klobouk, který se v barvě 

shoduje s pláštěm a šaty, po případě jen se samotnými šaty.“
140

 Nutno dodat, že po celou 

dobu 30. let byl klobouk neodmyslitelnou součástí každého kompletu oblečení, i během 

krize. Jednak ve svém základě nebyl drahý a jednak si ho ženy často zhotovovaly samy 

doma. Navíc se dal vždy něčím oživit, aby působil vždy aktuálně.
141

 

 Co se bot týká, i zde bylo nepřeberné množství stylů a typů, pro každou příležitost 

jiných. Jeden ze zdrojů dokonce tvrdí, že před válkou měla žena v průměru 8 párů bot. 
142

 

Tehdejší etiketa doporučovala „k vycházkovému úboru hnědé nebo šedé botky, večer 

barevné hedvábné nebo jemné kožené střevíčky.“
143

 V druhé polovině 30. let vytvořil Ital 

Salvatore Ferragamo boty s klínovou podrážkou, které se rychle staly velmi oblíbenými.
144

 

Charakteristickými pro 30. léta byly boty vpředu i vzadu uzavřené, neboť tehdejší 

punčochy měly nepěkně zesílenou špičku a patu. Až u konce třetího desetiletí, kdy se 

začaly vyrábět punčochy jemnější, se objevily boty s páskem za patou.
145

 

 Kabelky na denní nošení se oproti druhému desetiletí zvětšily a mimo klasických 
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typů kůže se využívaly kůže exotické, např. hadí, ještěrčí nebo krokodýlí.
146

 Tuto 

skutečnost reflektovala slova v publikaci z roku 1933: „Dobré taštičky z krokodýlí, telecí, 

kozí nebo tulení kůže v hnědé, šedé nebo černé barvě se hodí k vycházkovému úboru, 

mohou být veliké a pohodlné a mají se do nich vejít všechny drobné potřeby, které nosí 

moderní žena s sebou.“
147

 Ozdobným prvkem se staly nápadné knoflíky, přezky či různě 

tvarovaná ucha.
148

 Stále se ale ještě nosí malá psaníčka, která se jen tak držela v podpaží, 

neboť postrádala ucha.
149

 Oblibě denního nošení se též těšily háčkované kabelky 

romantického charakteru nebo kabelky vyrobené z dřevěných korálků. Pro večerní 

příležitosti se nejlépe uplatnily taštičky z drobných lesklých korálků nebo kovové kabelky 

kroužkové vazby.
150

 

 Spolu s kabelkou, kloboučkem a botami tvořily nedílnou součást oděvu rukavičky, 

které měly ve 30. letech širokou manžetu.
151

 Ty musely být na rukou nasazeny vždy, když 

se žena venku nacházela.
152

 Dáma běžné společenské úrovně měla disponovat hned 

několika páry. Nutnost byla vlastnit kožené, které se často zhotovovaly v rozličných 

barvách jako modrá, zelená červená či žlutá.
153

 Ani pletené rukavice nebyly neobvyklým 

doplňkem. Pro všechny typy rukavic ale platilo, že „záplatované nebo dokonce děravé 

prsty rukavic mohou zkazit nejpříznivější dojem“.
154
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4 Období 1939–1945 

4.1 Omezení 

S vypuknutím druhé světové války nastalo v oděvním průmyslu a módě jako takové mnoho 

změn. Ty by se daly pomyslně rozdělit do tří táborů, které se však často vzájemně prolínaly. 

Do ekonomického, neboť se muselo šetřit, kde se dalo, do politického, jenž svými činy 

rozmělnil pozornost mezi větší množství center módy, a z něj plynoucího psychologického, 

který dokazoval, že i oblečením a způsobem života se může demonstrovat specifická forma 

revolty vůči systému. Podle tohoto pomyslného dělení se také budou rámcově řídit 

následující podkapitoly. 

 Ti, kteří měli obavu ze ztráty svobodného vyjádření či dokonce života, urychleně 

opouštěli většinu evropských zemí, konkrétně státy, které zastiňovala nadvláda Německé 

říše. Čím dříve se tito lidé, nejčastěji rozliční umělci nebo Židé, kteří byli s postupující 

válkou stále více perzekuováni, rozhodli emigrovat, tím větší měli šanci, že se útěk zdaří. 

Cílem cesty evropských uprchlíků se nejčastěji stávala Amerika.
155

 

 Z této příčiny (a také z důvodu přídělového systému)
156

 započalo uzavírání 

oděvních salonů, neboť jejich se jejich majitelé rozhodli odcestovat z Francie pryč. Když 

říšská vojska obsadila Paříž, mnoho modelových domů v ní již nezůstalo. Přesto se 

Německá říše rozhodla přesunout centrum módy a s ním všechny obchody do Berlína nebo 

do Vídně. O tom však pařížští návrháři nechtěli ani slyšet, a tak Lucien Lelong, prezident 

Chambre Syndicale de la Couture Parisienne,
157

 vyjednal s říšskými představiteli 

zachování Paříže coby hlavního města módy,
158

 ačkoliv přes polovinu francouzské výroby 

již ovládala Německá říše.
159

 Navíc se Lelongovi podařilo Paříž zprostit přídělového 

systému, a tak jí důležití mocnáři s oblibou zadávali rozličné zakázky krejčovského 

charakteru.
160

 

 S pádem Francie v roce 1940 se začala americká móda, která se na tu pařížskou 
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do té doby značně upínala, osamostatňovat a stávat se tak závislou pouze sama na sobě, 

neboť nyní již neměla šanci Paříž kopírovat.
161

 Nejenom Spojené státy, nýbrž celá Evropa 

byla odstřižena od pařížského vzoru po celé čtyři roky.
162

 Ještě před USA se od ní dokonce 

odvracely i země české, neboť Francii společně s Velkou Británií považovali za zrádce, 

když tyto dva státy podepsaly v září 1938 Mnichovskou dohodu. Ona nevraživost české 

země záhy opustila, když se v jejich ulicích začaly objevovat dvojjazyčné, česko-německé 

nápisy.
163

 To už ale bylo pozdě. S nastalou politickou situací se mohly oči po módě 

dychtících žen stáčet již jen k Berlínu, Vídni či Milánu.
164

 

 Pokud byl majitelem módního salonu Žid, nedopadlo to dobře ani s jeho živností, 

ani s ním. Protižidovská opatření, která v Německu vešla v platnost již v roce 1935 a 

v Rakousku o tři roky později, mohla za přesun tisíců Židů do tehdejšího Československa, 

kde nalezli azyl.
165

 Brzy po rakouském anšlusu přestávalo však pro ně a jejich živnosti být 

bezpečno i v zemích českých. Jen co byly v roce 1938 zabrány Sudety a s nimi většina 

textilek v nich ležících, započala 15. března 1939 arizace,
166

 tedy převedení židovského 

majetku do nežidovských rukou árijského správce, tzv. Treuhändera. Zároveň vešel 

v platnost výnos, který Židům nedovoloval obchodovat s textilem, obuví, ani 

s kožešinami.
167

 Jak v arizovaných, tak v českých salonech a krejčovstvích nastala ke 

všemu nouze o zaměstnance, neboť ti byli posíláni na nucené práce do říše nebo 

do protektorátu.
168

 

 V rámci přeorientování mírové výroby na tu válečnou, což se týkalo i oděvního 

průmyslu, byly nuceny některé země přijmout speciální opatření a některé dokonce, jak 

tomu bylo v případě Protektorátu Čechy a Morava, Velké Británie a Německé říše, zavést 

přídělový systém. 

 Francie, jak bylo již řečeno, se omezení týkala jen v minimálním měřítku. Ani 

v USA nebyly restrikce značné. Ty se především z důvodu šití uniforem omezovaly hlavně 

                                                           
161

 OLIAN, Joanne, Everyday Fashions of the Forties. As Pictured in Sears Catalogs, New York 1992, [s. p.]. 
162

 BLACKOVÁ, s. 308. 
163

 BURIANOVÁ, Miroslava, Móda v ulicích protektorátu, Praha 2013, s. 40–41. 
164

 Tamtéž, s. 17. 
165

 HLAVÁČKOVÁ, Konstantina, Česká móda 1940–1970. Zrcadlo doby, Praha 2000, s. 9. 
166

 BURIANOVÁ, s. 16–17. 
167

 FRANKOVÁ, Anita, KÁRNÝ, Miroslav, Persekuce a vyhlazení Židů za 2. světové války. In: PAVLÁT, 

Leo (ed.), Židé. Dějiny a kultura, Praha 2007, s. 63. 
168

 HLAVÁČKOVÁ, Česká móda, s. 9. 



26 
 

na vlnu. Zároveň bylo Výborem pro válečnou výrobu představeno roku 1942 nařízení L-85, 

v rámci něhož se měly oděvy šít z omezeného množství materiálů, z co nejmenšího 

množství metráže, kovu a gumy.
169

 

 Ve Velké Británii se v roce 1941 zavedl na oděvy přídělový systém. Každá osoba 

obdržela 66 lístků (roku 1945 již jen 36),
170

 přičemž vydání za sukni byly 4, za šaty 7 či 

za punčochy 3 lístky. Spolu s odvedením lístků se zboží muselo ještě zaplatit. Do 

přídělového systému nepatřily klobouky, opasky, krajka, ani zatemňovací látka.
171

 

Nespadaly do něj sice kožešiny ani exotické kůže, ale zde spíše vyvstávala otázka, kdo si 

tento materiál mohl vůbec dovolit.
172

 Britská vláda zavedla vedle přídělového omezení i 

normy, které muselo splňovat všechno civilní oblečení. Příčinu tomu zavdaly strmě rostoucí 

ceny, snaha zabránit zbytečnému plýtvání nedostatkovým materiálem
173

 a především 

nutnost zásobovat armádu.
174

 Takové oblečení, které si mohli dovolit nejen bohatí, mělo být 

zárukou kvality. Za války se označovalo cedulkou s logem CC41,
175

 po válce od roku 1945, 

kdy přídělový systém ještě několik let pokračoval, nesl štítek logo plného kruhu se dvěma 

jedenáctkami po stranách.
176

 

 Tzv. Utility Clothing
177

 se vyznačovalo svojí praktičností a umírněností, jak tomu 

ovšem bylo u anglického stylu zvykem. Pro tento typ oblečení byly charakteristické hranaté 

kabátky s lehce projmutým pasem a ramenními vycpávkami, které zdůrazňovaly ramena. 

Sukně se šily rovné nebo mírně rozšířené v délce 45 cm od země. Počet knoflíků, kapes, 

švů a lemů se omezil, čímž se limitovaly zdobné prvky. V roce 1943 se ve Velké Británii 

vžilo heslo Make Do and Mend,
178

 pod kterým se objevovaly příručky,
179

 v nichž kreslená 

postavička Mrs. Sew and Sew radila, kterak šikovně vyspravit a zmodernizovat staré 

                                                           
169

 OLIAN, [s. p.]. 
170

 ALBRECHTSENOVÁ, s. 314. 
171

 Tamtéž, s. 55. 
172

 Tamtéž, s. 174. 
173

 Tamtéž, s. 57. 
174

 Tamtéž, s. 314. 
175

 Logo znamenající Controlled Commodity 1941 (Kontrolované zboží 1941) nebo Civilian Clothing 1941 

(Civilní oblečení 1941). 
176

 ALBRECHTSENOVÁ, s. 57. 
177

 Užitkové, funkční oblečení. 
178

 Šetři a spravuj. 
179

 MACKENZIEOVÁ, s. 84–85. 



27 
 

oblečení.
180

 Přídělový systém trval do roku 1949, přičemž schéma utility se ukončilo až 

v roce 1952.
181

 

 Podobně jako Velká Británie na tom byl Protektorát Čechy a Morava. V něm se 

lístky na oděv začaly vydávat již na konci roku 1939 a měly platnost kolem jednoho roku. 

Aršík pro kategorii žen od dokončeného 14. roku obsahoval 100 ústřižků, přičemž 

na každém bylo napsáno, kdy a co si za něj mohla dotyčná pořídit.
182

 Oděvní lístky neboli 

šatenky, byly nepřenosné a při jejich případné ztrátě nebyla onomu nešťastníkovi 

poskytnuta žádná náhrada. Samozřejmostí bylo se snažit lístky co nejefektivněji využít. 

S účelným využitím lístků nabízeli výpomoc i obchodníci,
183

 jak tomu dosvědčuje reklama 

obchodu s konfekcí Nehera: „Přijďte se k nám podívat. Ukážeme Vám nejkrásnější modely, 

které jsou pro Vás připraveny. Snažíme se, abyste u nás obdržely za Vaše drahocené (!) 

body co nejvíce a to nejlepší. Poradíme vám jak s body nejlépe vyjdete.“
184

 Např. dámský 

kostýmek měl pokaždé jinou bodovou hodnotu, což záleželo na volbě textilie. Pokud byl 

ušit z vlny či hedvábí, muselo se odstřihnout 68 bodů, pokud z bavlny nebo lnu, tak 46, a 

pokud z umělého hedvábí, tak stačilo jen 39 bodů.
185

 Přesto se také v dobových tiskovinách 

doporučovaly kvalitnější textilie, neboť „dobrý materiál snese žehlení, čištění, praní i časté 

nošení a netrpí při tom. Dobrá látka vydrží při opatrném zacházení řadu let. Dnes si 

nemůžeme dovolit kupovat hadříky pochybné kvality, které po vyprání a při častějším 

nošení ztrácejí barvu, vzhled i trvanlivost.“
186

 Podobné kategorie jako hotové výrobky 

měly metráže. U nich se dalo ušetřit, pokud se zvolily látky na pracovní oděvy (např. 

flanel) nebo materiály typu papírových tkanin, gumových plášťů ap.
187

 Od roku 1940 se 

na příděl začala odebírat obuv.
188

 Jelikož se kožené boty staly vzácným artiklem, věnovala 

se jejich výběru obzvlášť veliká pečlivost. Dámy nejčastěji volily polobotky pánského typu 

z důvodů, které jim radily i časopisy: „Jdete-li si již koupit střevíčky, uvažte, že Vám také 

musí nějaký čas vydržet. Dejte proto přednost střevíčkům z dobré kůže a dobrého 
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zpracování.“
189

 Pokud se na botě nacházela textilie, bylo nutné k poukazu na obuv přidat i 

lístek na oděv.
190

 Tak tomu bylo např. u meltonek,
191

 k nimž se v dobové Baťově reklamě 

psalo: „Mysleme dopředu. Za svůj odběrní poukaz žádejme kvalitní a dokonalou obuv. 

Dobře nám poslouží na příklad takové meltonky s vnitřní hřejivou plstí, silnou podešví a 

dokonalým rámem.“
192

 Ve volném prodeji se nacházely boty z náhradních materiálů, jako 

byla většina typů dřeváčků.
193

 O tom svědčila další z mnoha tehdejších Baťových reklam: 

„Dřeváčky Baťa... jsou pohodlné, vzdušné, lehké a hlavně levné a ve volném prodeji.“
194

 

Na příděl byly dokonce šicí potřeby, jako nitě, látací příze či vlna.
195

 V Německé říši 

nastoupil přídělový systém jako první.
196

 Tam navíc mimo něj existoval zákaz luxusního 

odívání, do nějž spadaly např. staré krajky či kožešiny,
197

 které měli říšští občané darovat 

sbírce určené vojákům trpícím zimou na východní frontě.
198

 

 

4.2 Šetrnost nade vše 

V této éře se více než kdy před tím vymýšlely různé náhražky přírodních materiálů, jejž se 

využívaly pro válečnou výrobu. V reakci na americký nylon vyvinuli v Německé říši 

perlon.
199

 K němu se posléze přidala buničitá vlna, která měla vlastnosti ovčí vlny, a B-

vlna, materiál podobný bavlně.
200

 Nepostradatelnou textilií v druhoválečném šatníku bylo 

umělé hedvábí vzniklé již v předchozí éře.
201

 Svědectví o umělých materiálech podala 

ve své knize Tatiana Metternichová: „Textilie, které si brzy vysloužily přezdívku 'německý 

les', protože bavlnu a vlnu nahrazovala celulózová vlákna, byly přidělovány bodovým 

systémem. Leckdy jsme váhaly mezi koupí halenky nebo odpovídajícího množství utěrek.“
202

 

Polyester, ač se začal používat až v letech 50. a 60., nechali v Anglii patentovat již v roce 
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1941.
203

 O rok později byl v USA vyvinut lurex.
204

 

 Civilní sektor se musel vystříhat kovových knoflíků či zipů, neboť ty od té doby 

patřily válečnému průmyslu. Musely se tedy nahradit háčky, případně knoflíčky plastovými 

nebo látkou potahovanými.
205

 Kvůli válce se začaly hojně využívat i první plasty, z nichž 

nejrozšířenějšími byly celuloid nebo bakelit. Používaly nejenom na knoflíky, ale také se 

z nich vyráběly všelijaké dámské módní doplňky.
206

 

 Pro válečná léta se stalo příznačné přešívání a výrobky ze zbytků nebo 

náhražkových materiálů. Pokud žena nebyla zručná natolik, aby si oděv zhotovila sama, 

mohla využít služeb tzv. domácí švadleny, což se stále více vyplatilo, než zajít 

do klasického krejčovství. Tyto šičky, které nebyly ničím neobvyklým, zhotovovaly šaty 

na šicím stroji přímo v domácnosti zákazníka.
207

 Důmyslně se využívaly všechny možné 

dostupné tkaniny jako potahové látky s větší šíří než oděvní metráž, ale za stejný počet 

bodů, ložní povlečení nebo záclony, ze kterých se šilo prádlo či svatební šaty.
208

 Velkou 

výhodu měly ty, které dokázaly plést a háčkovat, neboť pleteniny se vyskytovaly ve 40. 

letech sned ještě více, než ve 30. Zhotovit se z nich dalo téměř cokoliv, dokonce i z těch 

nejmenších zbytečků, neboť se popularitě těšil tzv. fairský vzor, který dovoloval využití co 

nejvíce barev naráz.
209

 

 Pro přešívání, jež se příčinou nutnosti stalo módní, se nejvíce hodily zbytky, které 

když se dobře zkombinovaly, dokázaly vytvořit skutečně pěkný oděv. Ten se dal vytvořit i 

za pomoci několika šátků. Možné bylo též vytvořit z jedněch i vícero poničených šatů 

jedny nově vypadající. Aby se zakryly původní švy a defekty, doporučovalo se použít 

skládání látky, zdobení stužkami, vyšívání nebo štepování. K takovému způsobu krytí 

původních švů nabádal též dobový časopis VKUS: „Velmi pěkně osvěžíme a změníme 

jednobarevné šaty také krátkým bolerkem nebo naštepovanými barevnými pruhy. Poslední 

způsob hodí se také velmi dobře na přešívání.“
210

 Další variantou bylo nastavit poničená a 
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vetchá místa šatů pleteninou.
211

 Časopis Hvězda se ke kombinaci látky s pletenými díly 

snažil dámy inspirovat takto: „Máte-li doma kousek kostkované látky (třeba dva dobré díly 

ze staré sukně), užijte jich k provedení nové teplé vesty... Rukávy a límec jsou z kostkované 

látky, přední a zadní díl jsou upletené z modré, černé nebo hnědé vlny (nebo v nejtmavším 

odstínu barvy v kostkách). Máte-li pak i sukni ušitou v téže barvě, budete mít hned vkusné 

šaty pod zimní plášť“
212

 S pánským oblekem mohla dáma podle stejného periodika naložit 

obdobně: „Jistě máte doma starý pánský oblek, který se již nenosí. Prohlédněte látku, snad 

je ještě dobrá a po obrácení bude jako nová. Můžete si z této látky poříditi krásný jarní 

kostym.“
213

 Od roku 1944 se staly tyto typy vytváření oděvů jedinou možností, neboť vešel 

v platnost zákaz šití nových šatů.
214

 

 Kabelky, rukavice a boty se začaly vyrábět z netradičních kůží, které nepodléhaly 

vojenským účelům. Vyskytovaly se produkty z kůže rybí, psí či z hovězích žaludků. Tašky 

z posledně jmenovaného byly oblíbené hlavně pro svůj členitý povrch. Dále se využívala 

sláma, lýko, dřevo či lykocel, „vypreparovaný a několikrát do copánků splétaný papír“.
215

 

 Naprostý nedostatek se dotkl punčochového zboží. Punčošek jako takových 

dovoloval přídělový systém pouze 5 párů pro ženu na rok. Pokud se punčochy poničily, 

byla možnost navštívit Baťovu správkárnu a nechat si za 1 bod vyměnit buď celé chodidlo 

punčošky, nebo, v tomto případě bez přídělového lístku, nechat si opravit spuštěné očko.
216

 

Přes jakoukoliv snahu udržet punčochy v co nejlepším stavu, musely se ženy uchýlit 

k chození bez nich. Aby alespoň vzbudily iluzi natažených punčošek, malovaly si středem 

lýtek tužkou na obočí švy, které byly typickým znakem punčoch celé první poloviny 20. 

století.
217

 Další možností, jak vzbudit dojem navlečených punčošek, bylo natřít si nohy 

barvivem vyrobeným z tehdejší varianty masoxu.
218

 Alternativou se staly bílé ponožky, 

které, ač byly také na příděl a nepůsobily příliš elegantně, přece jenom více vydržely.
219
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4.3 Formou odporu 

Již od poloviny 30. let postupně rostla v českých zemích obliba národního folklórního 

motivu, tzv. svérázu, na Slovensku známého jako sedliačky anebo detvianky.
220

 Byla to 

jakási odpověď na hrdě se nesoucí a národně uvědomělé Němky ve svých tradičních 

oděvech, dirndlech, které ještě více umocňovaly tradiční říšskou ideu ženy-matky, neboť 

právě tento oděv zdůrazňoval a značně odhaloval poprsí.
221

 I když se stal dirndl módní 

lahůdkou v celém světě,
222

 směle mu konkurovaly právě ony vyšívané krojové halenky 

z Čech, Slovenska či Maďarska, jejichž vývoz byl do USA nezanedbatelný.
223

 Do českého 

městského prostředí se také tyto blůzičky hodily, stejně jako pásky, sukně či bolerka 

ozdobená lidovou výšivkou.
224

 K nošení svérázového oděvu lákaly třeba tyto věty 

z časopisu vydaného v raných 40. letech: „Černá nebo bílá hedvábná halenka vkusně a 

originálně ozdobená ručně vyšitým národním ornamentem je elegantním doplňkem každého 

kostymu nebo tmavé sukně.“
225

 

 Největším trnem v oku však pro říši zůstávaly tzv. potápky a bedly. Byli to mladí 

lidé, většinou z majetnějších rodin, nejčastěji ve věku 15 až 25 let, kteří milovali a ctili 

americkou kulturu (sledovali hollywoodské filmy, tančili swing, vysedávali po kavárnách). 

Takového potápku a bedlu nebylo složité identifikovat. Měli specifickou mluvu a ještě 

specifičtější vzhled. Říšská propaganda se z nich proto snažila udělat jakýsi 

„antivzor“ k příkladnému vychování české mládeže v německém duchu.
226

 Dobové 

tiskoviny nešetřily různými zesměšňujícími karikaturami a články na jejich adresu. Dívčí 

milovnice swingu si říkaly bedly a to díky jednomu kloboučku, který měla na sobě 

manželka exilového prezidenta, paní Hana Benešová, a který právě připomínal onu houbu. 

Další označení těchto děvčat byla kristýnky, luketky nebo hvězdy. 
227

 Jejich oblečení sice 

nebylo tak nápadné a provokující jako u jejich chlapeckých protějšků, ale přesto se tato 
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děvčata vyznačovala kratšími a širšími sukněmi, vyššími podpatky a velmi složitými účesy. 

228
 

  Typickou národní zbraní, módou, vzdorovaly nacistickým okupantům Francouzky, 

ženy za každé okolnosti krásné a elegantní. Zvolily si klobouky jako formu okázalého, ale 

ne na první pohled zřejmého protestu. Jejich pokrývky hlavy nabývaly gigantických 

rozměrů a vyznačovaly se značnou složitostí.
229

 Kvůli válečnému strádání se vyráběly snad 

ze všeho, co bylo po ruce: z odstřižků látek, papíru, mušelínu, do nějž se balilo máslo, ba 

dokonce z dřevěných hoblin.
230

 Když skončila válka, hovořilo se o tom, že takové 

klobouky byly navrhovány proto, aby v nich Němky vypadaly groteskně.
231

 

 Zejména v severoamerické a anglické módě se těšil oblibě patriotický motiv. 

Na látkách a doplňcích se objevovaly povzbuzující slogany jako V for Victory
232

 nebo 

There will always be an England,
233

 často doplněné obrázky vojáků či armádní techniky. 

Ženy si pletly svetříky ve spojeneckých barvách (v modré, bílé, červené).
234

 Výrobci 

dokonce vlastenecky pojmenovávali klubka s přízemi. Maginot Line Blue,
235

 Flag Red,
236

 

Royal Air Force Blue,
237

 v takových barvách si bylo možno zakoupit vlnu.
238

 Ženy – 

pletařky se vybízely, aby nemyslely pouze na sebe, a upletly svetr, ponožky či alespoň šálu 

pro muže v armádě. Červený kříž k tomuto účelu rozdával brožury s návody a zhotovené 

výrobky následně sesbírával a distribuoval vojákům.
239

 

 Když dva dělají totéž, nemusí to dopadnout vždy stejně. O podobnou propagaci a 

nabádání k patriotismu se pokoušela Německá říše, stejně jako Italské království. Tyto 

země, na rozdíl od těch zmiňovaných v předchozím odstavci, neměly ony motivy tak hravé 

a poměrně vesele laděné. Ba právě naopak. Zobrazení vlajek a válečných insignií bylo 
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myšleno naprosto vážně.
240

 

 

4.4 Udržet krok s módou 

Jestliže ještě na konci 30. let stačilo, aby ideální žena byla „klenutého poprsí, útlého pasu a 

oblých boků, doplněná rovnými zády, širokými rameny a vzpřímenou hlavou“,
241

 v letech 

40. již musela splňovat následující požadavky: „… zároveň pracovat a být matkou, umět 

vařit z nedostačujících přídělů, sehnat nesehnatelné, opakovaně přešívat oděv pro celou 

rodinu, ale zároveň být svěží, mladistvá, štíhlá, sportovní a elegantní.“
242

 Mezi pozitivně 

hodnocené se řadila „snědá pleť, a tu nenahradí ani co nejpečlivěji červení vykouzlené 

'zdravíčko'.“
243

 Nesměla se však také opomíjet náplň slova elegance, v níž se ukrývala 

ku příkladu nutnost mít neustále pěstěné ruce s nalakovanými nehty, vždy upravené vlasy či 

třeba neustálá kontrola švu na punčoškách, které v žádném případě nesměly být potrhané. 

244
 V říši se zas velebily ženy střídmé, plodné a pracující.

245
 

 Čtvrté dekádě kralovala strohá silueta, jejíž příčinu lze též hledat v zuřící válce. Ze 

stejného důvodu se nacházely prvky vojenské uniformy na dámských oděvech. Mohutných 

hranatých ramen ženy docilovaly vycpávkami. S rameny ostře kontrastoval úzký pas a 

siluetu ve tvaru X dotvářela rozšiřující se sukně sahající jen těsně pod kolena.
246

 Tuto 

zdánlivě nelichotivou mužskou linii ženy feminizovaly nápadným líčením, kloboučky
247

 a 

složitými účesy z delších, díky trvalé ondulaci vlnitých, vlasů.
248

 Jak válka pokračovala, 

preferovala se úspora materiálu a trvanlivost před módností. Kvůli těmto požadavkům se 

hojně nosily jednoduše střižené košilové šaty v pase opatřené páskem, díky němuž sukně 

budila dojem nabírání.
249

 Pomalu se zmenšovaly vycpávky a celkově se silueta začínala 

stávat jemnější, ženštější.
250

 S blížícím se koncem války móda stagnovala, protože nebylo 
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již více z čeho tvořit a z čeho přešívat. Nouze donutila ženy kombinovat oděv 

z nesourodých materiálů, defekty na šatech se zakrývaly různými ozdobami, což vedlo až 

k nevkusu.
251

 

 Ve válečných letech ženy opět hojně nastupovaly do zaměstnání, tentokráte více 

z nutnosti, než za přičinění emancipace. V některých zemích dokonce nastupovaly 

do armády, kde jich nakonec působilo na statisíce.
252

 Mimo typických ženských povolání 

jako prodavačka, švadlena či ošetřovatelka, zastávaly za války i pozice pro ženu do té doby 

nevídané – průvodčí v tramvajích nebo listonošky. Většina takových profesí vyžadovala 

stejnokroj, který se pořizoval také na příděl, i když byl bodově zvýhodněn.
253

 

 Zejména v zahraničí nosily ženy pracující v továrnách kalhoty s laclem, kombinézy 

nebo džíny.
254

 Vlasy měly kvůli bezpečnosti schované v síťkách nebo turbanech.
255

 Obě 

tyto pokrývky hlavy se rychle včlenily do každodenního městského oděvu, což dokazuje 

velké množství různých úvazů šátků do podoby oněch turbanů.
256

 Jakýmsi stejnokrojem 

žen v domácnosti, nejčastěji matek malých dětí a vesničanek, byla plátěná zástěra uvázaná 

přes prosté domácí šaty.
257

 „I my moderní ženy dovedeme oceniti půvab a praktičnost 

zástěry. Nosíme ji doma i na zahradě přes domácí šaty, které tím velmi ušetříme.“ tvrdil 

časopis Hvězda v roce 1940.
258

 V USA využívaly hospodyňky pro výrobu zástěr pevné 

pytle od krmiva pro zvířata, mouky a cukru, které výrobci doplňovali atraktivním 

potiskem.
259

 

 Etiketa odívání se od let 30. příliš nelišila, jen se stala vlivem situace značně 

benevolentnější a více odpouštěla.
260

 Stále však platilo rozdělení šatů na různé denní a 

večerní příležitosti.
261

 Změna nenastala mimo problémy s punčochami ani v oblasti 

spodního prádla, které muselo být vždy světlých barev, jen v případě tmavých šatů se 

připouštěla varianta černé spodničky. Komplet se stále skládal z podprsenky, kalhotek, 
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podvazkového pásu a kombiné. Obdobou mohl být pružný, postavu tvarující korzet, který 

spojoval podvazkový pás s podprsenkou.
262

 V rámci úspor se spodní prádlo háčkovalo a to 

nejen v českých zemích. Návod na takto zhotovenou podprsenku najdeme i 

ve francouzském módním časopise.
263

 O domácích předělávkách spodního prádla se 

zmiňuje následující článek z tehdejšího německého časopisu pro dámy: „Dobrý nápad 

měla naše čtenářka z Berlína. Vyrobila si z pružného gumového provázku ze starého 

podvazkového pásu podvazky, které úplně jednoduše přiháčkovala do volného očka (pozn. 

skřipečku držícího punčochy). Podvazky tak při nošení pěkně vykazují elasticitu a zároveň 

pevnost.“
264

 Na spaní se nosilo flanelové pyžamo nebo noční košile,
265

 přes ni se 

pro zahřátí přehazoval kabátek upletený z jemné vlny.
266

 

 Kostýmek se i nadále zval univerzálním oděvem, jak se ženy mohly dočíst 

v tehdejším tisku: „Praktický kostymek má snad každá z nás a nemáte-li jej, musíte si ho 

rozhodně poříditi. Nahradí vám mnoho šatů. Může se nosit všude a budete v něm vypadat 

vždy elegantně.“
267

 Navíc se čím dál více používal jako svatební odění pro nevěstu,
268

 jak 

se o tom zmiňoval článek z raných 40. let: „Nemusí to být vždy finanční důvody – a 

většinou také nejsou – že se nevěsta oblékne ve svůj svatební den do krásných 'civilních' 

šatů. Hraje v tom nemalou úlohu její smysl pro praktičnost, a ta je jistě chvályhodná. 

Obléká většinou komplet, sestávající se z šatů a pláště, ať už dlouhého nebo paleta. Krásný 

a vhodný je též kostymek buď vlněný nebo hedvábný.“
269

 Stále přetrvávalo dělení kostýmků 

na anglický, který se skládal ze střídmě střiženého saka a jednodušší rovnější sukně, a 

na francouzský, náročněji a nápadněji střižený.
270

 Módními se stávaly kostýmy ze dvou 

odlišných materiálů, zejména v kombinaci látky jednobarevné a kárované.
271

 

 Vycházkové šaty byly nutností opravdu každé ženy alespoň průměrného postavení. 

Daly se použít pro návštěvu kavárny, do kanceláře, na výlet do ZOO i na nutné pochůzky 
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po městě. Šily se nejčastěji z vlněného žoržetu a z látek, které nevyžadovaly složitou 

úpravu. Pro tento typ oděvu se dobře hodil vzorovaný materiál v podobě puntíků, kvítků či 

proužků.
272

 U posledního vzorku si švadlena musela být dobře vědoma, jak s ním nakládat, 

protože vodorovný proužek značně opticky rozšiřoval.
273

 

 Sportovní móda se od 30. let téměř nezměnila, jen se rozšířilo nošení šortek, 

celopropínacích sukní a kalhot.
274

 Jak tvrdil časopis Hvězda, „dnes se již nikdo nepozastaví 

nad tím, oblékne-li žena kalhoty, vždyť jsou tak praktické. Zvláště letos, kdy budeme chodit 

bez punčoch, prokáží nám neocenitelné služby. Budeme je nosit na venkově, do zahrady, 

převlékneme se do nich na plovárně a i na kratší procházky lesem je můžeme s klidem 

obléknouti... Do kalhot oblékají se různé halenky z pracích látek, nebo v chladnějších dnech 

pullover“.
275

 

 Pro svátečnější okamžiky se hodily šaty odpolední. Žena si je mohla obléknout 

do divadla, na premiéru filmu do kina nebo kamkoliv do lepší společnosti. Právě tento typ 

šatů měly ženy z nižších vrstev jako svůj nejlepší oblek na všechny sváteční příležitosti.
276

 

Oděv býval vyveden z materiálů příděly nejvíce ceněných (vlna a hedvábí) v černé, vínové, 

hnědé nebo tmavě modré barvě, v létě se používaly barvy světlejší a povolen byl i drobný 

vzoreček. Oblibu na tomto typu šatu měly krajkové aplikace.
277

 

 Do nepohody se nejčastěji nosily pláště dvojího typu, buď projmutý, opatřený 

opaskem či dragounem na zadní straně, nebo střihu rovného, který měl četné sklady na 

zádech.
278

 Zimní kabáty se šily ze silných vlněných látek, kvůli čemuž také byly vysoce 

ohodnoceny nejen finančně, ale i bodově v přídělovém systému. Ke všemu se ještě 

podšívaly kožešinou, později vatelínem. Do deště existovaly pláštěnky zhotovené 

z pogumovaných nebo impregnovaných textilií.
279

 Lem svrchníků, který dosahoval ve 30. 

letech pod lýtka, se těsně před válkou dostal až pod kolena, kde se také po celé válečné 

                                                           
272

 Tamtéž, s. 89. 
273

 Frauen-Warte. Die einzige parteiamtliche Frauenzeitschrift, 1941/42, X/8, s. 122. 
274

 HLAVÁČKOVÁ, Česká móda, s. 17. 
275

 Hvězda českých paní a dívek, 12. 7. 1940, XV/28, s. 6. 
276

 BURIANOVÁ, s. 164–165. 
277

 Tamtéž, s. 170–172. 
278

 HLAVÁČKOVÁ, Česká móda, s. 16. 
279

 BURIANOVÁ, s. 129. 



37 
 

trvání udržel.
280

 

 Plesové šaty, stejně jako ty do tanečních, se nadále držely historizujícího stylu 19. 

století. V romantickém duchu zůstávaly i dlouhé šaty svatební, leč ty se kvůli válečnému 

strádání vyskytovaly ve značně omezeném počtu.
281

 To také vyplývá z jednoho dobového 

časopisu: „Být oblečena ve svatební den do dlouhých bílých šatů, které jsou po případě 

s vlečkou, být zahalena do jemného závoje ozdobeného nad čelem krásnou čelenkou, to je 

sen každé mladé dívky, myslící na vdávání. Ale když potom k té svatbě opravdu dojde, musí 

mnohá slevit ze svých snů. A dělá to často i s lehkým srdcem, neboť uzná, že k těm krásným 

šatům patří stejně krásně oblečené družičky a všechna ta ostatní paráda, která stojí moc a 

moc peněz. A ty se dají před svatbou utratit daleko účelněji!“
282

 U večerních rób se držel 

trend inspirace antikou a dekoltáž zůstala hluboká.
283

 Oblibu si získaly imprimé
284

 šaty 

s květinovým potiskem, jejichž sukně při tanci povlávala. Mladá děvčata si zas mohla 

večerní toaletu uplést z hedvábné příze.
285

 Objevovaly se mimo jiné i šaty s dlouhým 

rukávem, neboť topit se finančně příliš nevyplatilo.
286

 

 Ač lidé trpěli nedostatkem, leckterá žena zatoužila po kožešině, stejně jako jedna 

hrdinka protektorátní beletrie: „Každý má svůj sen o štěstí. Magda byla skromná. Snila jen 

o modré lišce. Ale plat jejího muže byl ještě skromnější. Kromě toho tu byli takoví 

nepříjemní lidé. Domácí chtěl dostat činži. Mlékařka nechtěla dát na dluh. Zkrátka, strašný 

život! 'A tamta má persiánový kožich! Ta má dvě stříbrné lišky! Já jsem tak skromná! Nic 

nechci, jen tu modrou lišku!'“
287

 Nosily se kožešinové límce, rukávníky, nebo se 

kožešinami lemovaly kostýmky. Velkým trendem byly liščí přehozy včetně hlavy a 

nožiček, jež byly ležérně přehozeny přes rameno. Třebaže měly ženy tužby po stříbrných 

liškách, persiánech či bobrech, většinou si musely vystačit s králíky čí veverkami, které dle 

dobové propagandy měly vypadat a zároveň mít tytéž vlastnosti jako kožešiny dražší, ač 
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tomu tak většinou nebývalo.
288

 

 Rozmanitost klobouků pokračovala v trendu 30. let, 40. léta je obohatila o breton, 

klobouk se širokou zdviženou krempou posazený do týlu,
289

 a o klobouky sahající hluboce 

do čela, které byly připevněné pruhem látky zvaným bandó. Když byl v roce 1942 vydán 

zákaz prodeje plstěných klobouků, staly se ženy odkázanými jen a jen na sebe. Služby 

modistky mohly využít jen v případě, když si chtěly nechat upravit některou ze svých 

starších pokrývek hlavy. Až do konce války si tak ženy musely vystačit s tím, co měly, 

případně si nějaký klobouček vyrobit ze zbytků látky či si ho uplést.
290

 

 Boty, často vyrobené z náhražkových materiálů, byly všeobecně robustnější, jak 

o tom ostatně psal módní magazín 40. let: „V létě jsme nosily dřeváčky, jejichž na pohled 

těžká podešev se odlišovala téměř směšně od lehoučkého svršku, který nebyl často ničím 

jiným než několika úzkými koženými proužky. A jak groteskně působil rozdíl mezi tak 

těžkými – opticky těžkými – střevíčky a krátkou vzdušnou sukní.“
291

 Když už se investovalo, 

tak do kvalitních kožených polobotek, jinak se v ulicích vyskytovaly již několikrát zmíněné 

dřeváčky, plátěné střevíčky, v zimě to byly válenky nebo meltonky. Pro větší výdrž obuvi 

se hodil klínový podpatek. Rukavičky byly nadále nepostradatelným doplňkem – pro zimu 

kožené, pro léto přízové.
292

 Jejich délka se ale zkrátila k zápěstí. Pro ně oblíbenou ozdobou 

se stalo dírkování a štepování. Kabelky se nosily ve formě psaníček, od druhého desetiletí 

téměř nezměněné, jen na jejich zadní stranu mohlo přibýt ouško. Konzervativní ženy ještě 

donášely kabelku gobelínovou. V pokročilém stádiu války si ženy kvůli nedostatku kůže 

vyráběly kabelky doma. Postačily k tomu kousky látek, voskované plátno, popruhy nebo 

další náhražkové materiály.
293

 Jen v zahraničí se již v první polovině 40. let začínaly nosit 

kabelky přes rameno.
294

 

 Když v roce 1945 skončila válka, česká módní tvorba ani zdaleka nedosahovala své 

úrovně před rokem 1939. Přesto se roku 1946 začínala pomalu vzpamatovávat a Praha tak 
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byla opět na nejlepší cestě stát se jedním z evropských center módy.
295

 Tomu ale učinil 

přítrž rok 1948, kdy se k moci dostala komunistická strana. Vlivem toho se odstartovala 

další vlna znárodňování (první proběhla již v roce 1945) a od roku 1949 se začaly rušit 

soukromé živnosti. Tak dostal stát oděvnictví zcela pod svoji kontrolu.
296

 Zatím, co světu 

kraloval od roku 1947 styl New Look, charakteristický úzce sešněrovaným pasem a širokou 

kolovou sukní, z dílny návrháře Christiana Diora, nově vzniklé Československo se začalo 

orientovat na hospodářský systém Sovětského svazu.
297
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5 Závěr 

Vývoj dámské módy prošel mnohými změnami. Za vše mluví již jen proměny siluety. 

Poloha pasu se během pár desetiletí stihla přemístit z úrovně boků, přes svoji přirozenou 

linii, až po jeho zvýšenou úroveň. Stejně tak se měnila délka a tvar sukně. 20. letům 

dominovala rovná a krátká, v jednu chvíli dokonce až nad kolena. Ve 30. letech se 

prodloužila do půli lýtek a zvonovitě se pod koleny rozšiřovala. Ve 40. letech se opět 

zkracovala, ale lem se zastavil těsně pod koleny. Dále se měnila obliba ve zdůrazňování 

ramen, kdy ještě na počátku 30. let se preferovala útlá. To se však záhy změnilo a obliba 

širokých ramen zůstala až do prvních let války. Kloboučky se od jednotného tvaru, který 

obepínal celou hlavu, dostal k nepřebernému množství druhů, které mohly být maličké a 

posazeny do čela, nebo naopak posazené v týle a s širokou krempou. 

Filmové kostýmy sice naprosto zkreslovaly realitu, ale u tehdejších magazínů to ne 

vždy musí platit také. Záleží ovšem u jakých. Časopis VKUS nebo Eva sice přinášely na 

svých stránkách skvostné modely, leč takové, jaké si žena běžného postavení zkrátka 

nemohla dovolit. Naopak časopis Hvězda československých paní a dívek, potažmo Hvězda 

českých paní a dívek nebo Hospodyňské listy na svých stránkách přinášely dámám mimo 

střihu na střízlivější oděv i různé typy na přešívání, šetření a za protektorátu pak co 

nejúčelnější využití přídělových lístků. 

Průměrná žena tehdejší doby, jak bylo zjištěno v práci, se neúčastnila nejen mnoha 

okázalých akcí, ale i sportů. Ne, že by nemohla, ale nedovolovalo jí to jak společenské 

postavení, tak potřebné finance na specifický oděv pro danou příležitost. Dokonce i dobové 

tiskoviny ne příliš majetným ženám radily, aby si raději opatřili kvalitní sváteční šaty, než 

aby investovaly do nekvalitních oděvů „nad své poměry“. 

Na vybraném období se snad nejvíce podepsala nouze pramenící z Velké hospodářské 

krize a z druhé světové války. Zároveň se tak projevila pověstná (nejenom) česká 

vynalézavost, kdy se nedostatkový materiál nahrazoval alternativními zdroji, což zároveň 

pomohlo rozšířit oděvnímu průmyslu obzory. Vždyť k některým produktům, byť kolikrát 

v pozměněné a zmodernizované formě, se vrací dodnes. Za vše budiž jmenovány barety, 

boty na klínku nebo dřeváčky. Do dnes ženy nosí kalhoty, které ještě na počátku 20. století 

patřily výhradně mužům. 



41 
 

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Nevydané prameny: 

 ANDREAS, Gottfried, ČAJČÍK, Karel, Společenský rádce pro všechny životní 

okolnosti, Ostrava 1933, ze sbírky autorky. 

 BARÉNYIOVÁ, Olga, Píseň lásky, Praha 1942, ze sbírky autorky. 

 STRÁNSKÁ, Olga a kol., Praktická hospodyňka. II. díl, Praha 1928, ze sbírky 

autorky. 

 SUCHÝ, Bohumil, Nauka o tkaninách. Učebnice pro občanské školy dívčí, ústavy 

pro vzdělání učitelek domácích nauk s českou řečí vyučovací, Prostějov 1924, 

ze sbírky autorky. 

 

Periodika: 

 Čtení pro ženy, 30. 9. 1941, III/39. (ze sbírky autorky) 

 Eva, 15. 11. 1934, VII/2. (ze sbírky autorky) 

 Eva, 1. 6. 1935, VII/15. (ze sbírky autorky) 

 Eva, 15. 6. 1935, VII/16. (ze sbírky autorky) 

 Frauen-Warte. Die einzige parteiamtliche Frauenzeitschrift, 1941/42, X/8. (ze 

sbírky autorky) 

 Hospodyňské listy. Časopis věnovaný praktickým zájmům žen československých, 

racionelnímu vedení domácího hospodářství a životi rdinnému, listopad 1933, X/8. 

(ze sbírky autorky) 

 Hvězda československých paní a dívek, 16. 6. 1928, III/39. (ze sbírky autorky) 

 Hvězda československých paní a dívek, 16. 5. 1931, VI/20. (ze sbírky autorky) 

 Hvězda československých paní a dívek, 8. 8. 1931, VI/32. (ze sbírky autorky) 

 Hvězda československých paní a dívek, 21. 11. 1931, VI/47. (ze sbírky autorky) 

 Hvězda českých paní a dívek, 19. 1. 1940, XV/3. (ze sbírky autorky) 



42 
 

 Hvězda českých paní a dívek, 1. 3. 1940, XV/9. (ze sbírky autorky) 

 Hvězda českých paní a dívek, 12. 4. 1940, XV/15. (ze sbírky autorky) 

 Hvězda českých paní a dívek, 10. 5. 1940, XV/19. (ze sbírky autorky) 

 Hvězda českých paní a dívek, 12. 7. 1940, XV/28. (ze sbírky autorky) 

 Hvězda českých paní a dívek, 26. 8. 1940, XV/30. (ze sbírky autorky) 

 Hvězda českých paní a dívek, 6. 9. 1940, XV/36. (ze sbírky autorky) 

 Hvězda českých paní a dívek, 4. 10. 1940, XV/40. (ze sbírky autorky) 

 Hvězda českých paní a dívek, 15. 11. 1940, XV/46. (ze sbírky autorky) 

 Hvězda českých paní a dívek, 13. 12. 1940, XV/50. (ze sbírky autorky) 

 Mode du Jour, 28. 4. 1940, XIX/1. (ze sbírky autorky) 

 Práce ženy. Časopis pro šití, ruční práci a domácnost, říjen 1936, VIII/2. (ze sbírky 

autorky) 

 Pražský ilustrovaný zpravodaj, 27. 2. 1925, VI/222. (ze sbírky autorky) 
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7 RESUMÉ 

The work deals with the development of women's fashion in the Czech lands between the 

years of 1930-1945 focusing on the women of the middle classes. This process is 

continually compared with foreign countries, especially France, Great Britain, the United 

States of America and Germany. This state of clusters should influence not only on the 

Czech lands, but also influence each other. At the same time, the historical context is not 

marginalized, especially in political and economic situation, since these factors have 

considerable effect on fashion. 

For better understanding the context, there is briefly mentioned the end of the Great 

War thanks to which the women's emancipation could occur. The following is an outline of 

the 1920s, which charts the development of equalization that is clearly showed up on the 

style and manner of dress, as in large adoption of the masculine elements. The second 

decade of 20th century we can call era of shortening. All these aspects are the reason of 

returning the feminity in the fashion. 

The first half of the third decade was significantly marked by the great depression. 

However, there have developed new materials or methods of making clothing. 

Fundamentally, the ideal line of the body changed. When the economy in the mid-30s 

finally rallied, there began radicalized policy in Germany and Italy, which caused WWII. 

Thanks to WWII a massive new wave of emancipation occurred. Silhouette once 

again underwent a significant change and men's elements were implemented again, which 

this time were a contrast to the persistence of femininity. WWII bore the sign of alteration, 

substitute materials and, where applicable, the hidden resistance in the form of patriotic 

clothing. The end of the war and its repercussions are the second border point of this work. 
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 8 PŘÍLOHY 

Seznam: 

1. Šaty, 20. léta 

2. Spodní prádlo, 30./40. léta 

3. Zimní kabát, 30. léta 

4. Denní šaty, 40. léta 

5. Kostýmek, 40. léta 

6. Kombinace pro odpoledne, 30./40. léta 

7. Plesové šaty, 40. léta 

8. Kabelky, 40. léta 

9. Střevíčky zn. Baťa, 40. léta 

10. Meltonky, 40. léta 
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Původ předmětu: 

Vše soukromá sbírka  

Milena Hasalová. 

1. Šaty americké provenience 

z počátku 20. let zdobené 

korálky a doplněné vějířem 

ze pštrosích per. 

 

2. Tvarující spodní prádlo, 30./ 40. 

léta 

Zdroj:  

plzen1945.blogspot.cz/2016/02/

ohlednuti-se-za-adolfem-

loosem-aneb.html 

Původ předmětu: 

Soukromá sbírka  

Štěpánka Skálová. 

Zdroj:  

Foto: Štěpánka Skálová 

Grafická úprava: Daniel Malý 
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3. Zimní kabát francouzského střihu, 30. léta 

Původ předmětu: 

Soukromá sbírka  

Štěpánka Skálová. 

Zdroj:  

Foto: Štěpánka Skálová 

Grafická úprava: Daniel Malý 

 

4. Denní šaty s kapsičkami 

v národních barvách, 40. léta 

Původ předmětu: 

Soukromá sbírka  

Štěpánka Skálová. 

Zdroj:  

Foto: Štěpánka Skálová 

Grafická úprava: Daniel Malý 
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5. Odpolední kostýmek, 40. léta 

Původ předmětu: 

Soukromá sbírka  

Štěpánka Skálová. 

Zdroj:  

Foto: Markéta Hlavatá 

6. Hedvábné květované šaty 

v kombinaci s kabátkem a 

kloboučkem s bandó,  30./ 40. 

léta 

Původ předmětu: 

Soukromá sbírka  

Štěpánka Skálová. 

Zdroj:  

Foto: Daniel Malý 
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7. Plesové šaty ušité z padáku, 

40. léta 

Původ předmětu: 

Soukromá sbírka  

Štěpánka Skálová. 

Zdroj:  

Foto: Štěpánka Skálová 

Grafická úprava: Daniel Malý 

8. Kabelka z náhražkového materiálu a kabelka ze zbytků kůže, 40. léta  

Původ předmětu: 

Soukromá sbírka  

Štěpánka Skálová 

 

Zdroj:  

Foto: Štěpánka Skálová 

Grafická úprava: Daniel Malý 
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9. Plátěné střevíčky zn. Baťa, 40. léta 

10. Meltonky, 40. léta 

Původ předmětu: 

Soukromá sbírka  

Štěpánka Skálová 

Původ předmětu: 

Soukromá sbírka  

Štěpánka Skálová 

Zdroj:  

Foto: Štěpánka Skálová 

Grafická úprava: Daniel Malý 

Zdroj:  

Foto: Štěpánka Skálová 

Grafická úprava: Daniel Malý 


