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ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Hospodářský vývoj 

v Československu v letech 1918 – 1938 a jeho vliv na módní průmysl. Pojmem „módní 

průmysl“, neboli „fashion industry“ je globalizovaný sektor, který pracuje na uspokojení 

poptávky po oblečení a diktuje trendy.
1
 Módní průmysl se vztahuje na všechny oblasti, které 

se zabývají módou. Tyto oblasti zahrnují návrh, prodej, marketing a vzdělávání v oblasti 

módy.
2
 Cílem této bakalářské práce je poskytnout ucelený pohled na vývoj hospodářství a 

jeho vliv na módní průmysl. Na konkrétních oděvních a módních podnicích je následně tento 

vliv demonstrován. 

V první kapitole mé bakalářské práce sleduji hospodářský vývoj Československa 

vzhledem k významným historickým a hospodářským mezníkům, který zásadně ovlivnil 

oblasti textilního a oděvního průmyslu, které neodmyslitelně souvisí s průmyslem módním.  

Druhá kapitola této bakalářské práce nabízí pohled na oblast módy, od její obecné 

charakteristiky, až po její konkrétní specifikace v různých sférách módního průmyslu. 

Vzhledem k velkému množství módních podniků vyskytujících se v sledovaném období na 

území tehdejšího Československa věnuji značnou část druhé poloviny druhé kapitoly třem 

konkrétním podnikům, které v tomto období působily. Zaměřím se na: Modelový a zakázkový 

dům Hanna Podolská a Modelový dům Arnoštky Roubíčkové, pro které je typická krejčovská 

tvorba. Dále se vzhledem k posílení pozic konfekčního průmyslu v 30. letech zaměřím na 

podnik Jan Nehera, oděvní služba Prostějov. 

Zásadní roli při výběru těchto konkrétních podniků hrála jejich historická atraktivnost 

a dostupné množství literatury, tak aby bylo možno přiblížit jejich činnost v souvislosti 

s hospodářskou historií. 

Ve třetí kapitole zpracuji řešenou problematiku do článku, v němž se pokusím osvětlit 

historii prvorepublikové módy a její současný stav, doplněný o výpovědi Evy Uchalové, 

kurátorky sbírky historického textilu a módy a také Květy Mrakviové, významné 

podnikatelky v oblasti současného krejčovství. Článek bude doplněn o rozhovor s již 

zmiňovanou Květou Mrakviovou, která nám otevře dveře svého salónu a nabídne nám pohled 

do současné tvorby a fungování krejčovství. Třetí kapitola dále obsahuje anketu a editorial, 

ve kterém ze svého pohledu zhodnotím současnou módu. 

                                                 
1
 What is the fashion industry. wiseGEEK [online]. 2012 [cit. 2012-08-03]. Dostupné z: 

http://www.wisegeek.com/what-is-the-fashion-industry.htm 
2
What is the fashion industry. Life123 [online]. 2012 [cit. 2012-08-03]. Dostupné z: 

http://answers.life123.com/Fashion/what_is_the_fashion_industry?oo=102853 
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Zdroje využité v této práci tvoří především knihy zaměřené na hospodářský vývoj 

Československa například České země v éře První republiky 1918 – 1938 od autora Zdeňka 

Kárníka, či Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992 od skupiny autorů 

pod vedením Václava Průchy. Podstatnou část v rámci první kapitoly zahrnuje také literatura 

napsaná prof. PhDr. Janou Geršlovou, CSc. Dalšími významnými zdroji využitými k 

mapování módní tvorby budou knihy Evy Uchalové. Kniha Pražské módní salóny – Prague 

Fashion Houses 1900 – 1948, která vznikla u příležitosti výstavy Uměleckoprůmyslového 

muzea v Praze a kniha Česká móda 1918 – 1939. 

Při zpracovávání bakalářské práce jsem využila historickou metodu k získávání 

předmětných informací v rámci rozsahu sledované problematiky. 
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1 Vývoj hospodářství v novém československém státě (1918-1938) 

Nestabilní hospodářská situace v letech 1918 – 1924 a její odraz v textilním průmyslu 

 

Ukončením první světové války zdědilo Československo po monarchii 21% území, 

26% obyvatelstva a téměř 70% průmyslové kapacity spolu s rozvráceným hospodářstvím. 

Úkolem nového československého státu bylo nejen vyřešit řadu ekonomických problémů, 

včetně znehodnocené, velmi rychle klesající měny, ale rovněž převést válečnou výrobu na 

výrobu mírovou. Území nového československého státu tvořilo pouze třetinu bývalého 

rakousko-uherského trhu, což znamenalo, že současný československý trh nebyl schopen 

pohltit obrovskou produkci domácího zboží. Tento nově vytvořený ekonomický prostor po 

skončení války měl negativní vliv na celé hospodářství Československa. Zboží ztratilo své 

dřívější konkurenční výhody, které vyplývaly z celní ochrany domácího zboží na vnitřním 

trhu monarchie. Produkce z Československa, díky nedostatečné inovaci výroby, těžko hledala 

uplatnění na světovém trhu. Důsledky tohoto zanedbání se projevily již v prvních letech 

existence Československa.
3
 

Poválečný vývoj Československa výrazně ovlivnila různorodost spojení dvou 

ekonomicky odlišných celků, českých zemí a Slovenska. Dále byl vývoj ovlivněn měnovou 

odlukou, nostrifikací a veškerými kroky učiněnými v rámci hospodářské politiky.
4
 V důsledku 

světové války, období 1918 – 1921 představovalo úsek hlubokého poválečného rozvratu 

výroby. Sotva se hospodářská situace na podzim roku 1921 zlepšila, ještě téhož roku nastala 

hospodářská deprese, která v Československu trvala až do roku 1923. Charakteristickými rysy 

deprese byla tak jako před 1. světovou válkou relativní nadvýroba, projevující se v převaze 

nabídky nad poptávkou. Koupěschopnost obyvatelstva klesala a vedla k následnému  

zlevňování zboží.
5
 

                                                 
3
 PRŮCHA, Václav, et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992 : 1. díl. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2004. s. 99. ISBN 80-7239-147-X.  

4
 GERŠLOVÁ, Jana. Průmysl a výrobní řemesla v meziválečném Československu ve světle racionalizace a 

jejich ekonomických a sociálních důsledcích, Studie 7/2003. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. s. 5. ISBN 80-

86729-07-9. 

5
 GERŠLOVÁ, Jana, SEKANINA, Milan. Zrození nové doby : stručné hospodářské dějiny českých zemí (od 

poloviny 19. století do konce 80. let 20. století). Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Ekonomická fakulta, 1999. s. 79. ISBN 80-7078-729-5. 
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Hospodářská pozice Československa mezi nástupnickými státy byla z ekonomického 

hlediska výhodná. České země se v rámci Rakousko-Uherska řadily k hospodářsky 

nejrozvinutějším částem monarchie s kompletní odvětvovou průmyslovou strukturou, v níž 

převažoval lehký průmysl. Tento byl ale velmi citlivý na výkyvy odbytových podmínek 

v zahraničí a stal se tak po válce slabinou v struktuře průmyslu zděděné po Rakousko-

Uhersku. Odvětví těžkého průmyslu se před 1. světovou válkou vyznačovalo velkou 

dynamikou růstu, která byla vyšší než v lehkém průmyslu. Po 1. světové válce se obory 

těžkého průmyslu dále velmi rychle rozvíjely
6
. Nepatrnou část produkce na českém trhu 

tvořila odvětví jako sklářství, bižuterie, výroba porcelánu, rukavic aj. V Československu 

v rámci průmyslového pokroku byla některá průmyslová těžiště zastoupena nedostatečně. 

Jednalo se především o obory spjaté s výrobou elektřiny, elektrotechnickým průmyslem, 

chemickým a strojírenským průmyslem. Z regionálního hlediska byla většina hospodářského 

průmyslu soustředěna v severní části republiky u hranic s Německem - ve spojnici Cheb-

Plzeň-Praha-Pardubice-Olomouc-Karviná. Zbytek území mělo kromě několika málo 

industrializovaných mikroregionů agrární charakter.
7
 

Po rozpadu monarchie se na území Československa nacházelo více než 60% textilních 

podniků z celkového území někdejší Rakousko-Uherské monarchie. Jádrové oblasti textilního 

průmyslu byly situovány v severočeské textilně sklářské oblasti
8
, liberecko-jablonecké 

průmyslové oblasti
9
 a v textilní průmyslové oblasti severovýchodních Čech

10
. Minimum 

textilního průmyslu se nacházelo na Slovensku, kde převažoval obor zpracovávání kovů. 

Prostor vyhrazen pro krejčovskou a konfekční výrobu představovala oblast Prahy, Brna a 

Prostějova.  

Přestože předválečná léta přála rozvoji a konjunktuře textilního průmyslu, rozpad 

Rakousko-Uherska spolu s 1. světovou válkou měly za následek všeobecný pokles textilního 

průmyslu. Vznikem samostatné Československé republiky se výrazně zmenšil prostor pro 

odbyt vyráběného zboží. Textilní průmysl se vyznačoval nízkou technickou vybaveností, 

jejímž důvodem byl široký trh Rakousko-Uherské monarchie, který nepodněcoval podnikatele 

                                                 
6
 Těžba uhlí, strojírenství a potravinářské obory 

7
 PRŮCHA, Václav, et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992 : 1. díl. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2004. s. 45-47. ISBN 80-7239-147-X. 
8
 Mezi nejúspěšnější podniky se řadila firma J. Kunert a synové, G. A. Fröhlicha syn. Z akciových společností si 

nejlépe vedla Mildenavská přádelna česané příze, Antonín Richter a synové aj.(8, cit. str. 84) 
9
 Jan Liebieg a spol. v Liberci, C. Neumann a synové v Liberci, Lederer a Wolf ve Vesci aj. (10, cit. str. 131) 

10
 Nejvýznamnější textilní závody představovaly: Mautnerovy závody – přádelna, tkalcovna a barvírna 

v Náchodě, Červenokostelecké přádelny a tkalcovny, akc. spol., Východočeský lnářský průmysl, akc. spol., 

Horní Adršpach, A. Klazar, akc. spol. pro jutový a lněný průmysl, Josef Bartoň v Náchodě a závod Hermanna 

Pollacka synové ve Velké Vsi u Broumova. 
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k modernizaci a obnově technologií. Textilní průmysl se po válce dostává do problémů 

s odbytem zboží jak na zahraničních trzích, tak i na domácích trzích. Problémy nastávají také 

s dovozem surovin do Československa. Nepříznivé podmínky podpořila skutečnost, že počet 

tkalcoven byl vyšší než počet přádelen, což nutilo mnohé tkalcovny nakupovat přízi odjinud a 

nebyl tak podporován místní trh. Na celkové stagnaci textilního průmyslu se také podílela 

nezaměstnanost, která se projevuje po roce 1918. 

Oděvní tvorba se na území Československa utvářela během celého 19. století a dala za 

vznik novodobé struktuře módní tvorby. Především konec 19. století se vyznačuje četností 

krejčovských závodů, malých domácích podniků až po velké krejčovské závody, které měly 

své pole působnosti na celém území Rakousko-Uherska. Průmyslová revoluce počátkem 20. 

století přispěla v oděvním průmyslu k rychlejšímu šití oděvů a zpracovávání látek. 

 Závody zaměstnány standardizovanou výrobou vojenských uniforem
11

 si během 

válečných let osvojily nové technologie. Po první světové válce začaly vyrábět konfekci, která 

byla cenově dostupnější než oděvy vyráběné v módních salónech.
12

  Jednoduché střihy šatů 

byly snadno k ušití i doma, což finančně vycházelo nejlépe, a tak mnohé ženy střihy 

kopírovaly a zhotovovaly doma na vlastním šicím stroji.
13

 Konfekce, která se postupem 

prvních let samostatné československé republiky začala na trhu výrazněji prosazovat, vedla ke 

vzniku nejrůznějších krejčovských spolků, které zastřešovaly mnohé krejčovské závody. 

Důvodem jejich vzniku bylo ohrožení krejčovských podniků nejen tovární výrobou oděvů, ale 

také nejistou hospodářskou situací prvních poválečných let. Krejčovské spolky měly za úkol 

podporovat činnost jednotlivých krejčovství a v období krize je zásobovat látkami aj.
14

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Předmětem oděvního průmyslu během 1. světové války byla především výroba uniforem, jejíž výrobou se 

zabývaly jak továrny, tak malé krejčovské dílny. 
12

  MAKENZIEOVÁ, Mairi. - ismy: Jak chápat módu. Praha: Slovart, 2010. s. 72. ISBN 978-80-7391-399-1. 
13

 SEELING, Charlott. Století módy 1900 – 1999, 1 vyd. . Praha : Slováry, 2000. s. 61. ISBN 80-7209-247-2. 
14

 UCHALOVÁ, Eva, et al. Pražské módní salony 1900-1948 = Prague fashion houses 1900-1948 . V Praze 

: Uměleckoprůmyslové museum : Arbor vitae, 2011. s. 35-36. ISBN 978-80-7101-107-1. 

 

javascript:open_window(%22http://katalog.svkos.cz:80/F/23AB51RGDFI319MH1J4987TAGNUDRF6PQR6YBRMIDCAJIV63AD-56705?func=service&doc_number=000532090&line_number=0019&service_type=TAG%22);
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Oživení a konjunktura hospodářství v letech 1924 – 1929 a jeho projevy v textilním a 

módním průmyslu 

 

Ve druhém čtvrtletí roku 1923 se Československo vrátilo na cestu ekonomického 

rozvoje a sociálního vzestupu. K překonání krize a celkovému oživení hospodářství přispěla 

stabilizace cen, mezd a koruny. Hospodářského oživení se Československo dočkalo v roce 

1924, kdy začalo nejpříznivější období ekonomického a sociálního vývoje První republiky.
15

 

Toto období se vyznačovalo nejen hospodářskou prosperitou, ale také vnitropolitickou 

stabilitou a růstem životní úrovně obyvatelstva. 

V mezinárodním měřítku si dynamikou hospodářského růstu Československo upevnilo 

svou pozici a zařadilo se nad evropský hospodářský průměr. Vzhledem k tomu, že 

Československo představovalo zemi exportní, ekonomický vývoj ostatních zemí měl pro náš 

stát mimořádný význam. Rozhodující pro vývoj Československa mělo Německo, které bylo 

jejím hlavním obchodním partnerem.
16

 K hospodářskému oživení v roce 1924 přispěla 

rostoucí poptávka na zahraničním trhu. Odklonem od deflační měnové politiky došlo 

k zlevnění československých výrobků na zahraničním trhu a zvětšily se tak vývozní možnosti 

republiky.
17

 

 Atraktivita Československa pro zahraniční investory během let konjunktury stoupala a 

prudce se navýšil objem exportu kapitálu, což vedlo průmyslníky k technickému 

zdokonalování a vyhledávání nových trhů.
18

 Racionalizační snahy 20. let můžeme 

zaznamenat ve všech odvětvích hospodářství, jednalo se o technickou a organizační přeměnu 

dosavadního průmyslu. Cílem racionalizace bylo minimalizovat ztráty lidské energie a 

materiálu. Racionalizace se vyznačovala především zaváděním nových strojů, linek a 

modernizací provozu.  Tento racionalizační trend se projevuje především ve druhé polovině 

20. let a mezi jednu z nejdůležitějších inovací patřila pásová výroba, která vedla k výraznému 

                                                 
15

 S vrcholným bodem v letech 1928 – 1929. 

16
 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky 1918 – 1938, 1 vyd. Praha: Libri. 2003. s. 418. ISBN 

80-7277-195-7. 

 
17

 PRŮCHA, Václav, et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992 : 1. díl. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2004. s. 148. ISBN 80-7239-147-X. 
18

 Tamtéž 
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zvyšování produktivity práce. Hlavním propagátorem pásové výroby byla firma Baťa, která se 

stala pro mnohé československé podniky vzorem.
19

 

Investiční vlna vedla k rozšíření odbytových možností především v hutnictví, 

strojírenství, stavebnictví a výrobě stavebních hmot. Toto období dalo možnost vzniku novým 

strojírenským a elektrotechnickým oborům, byla budována energetická zařízení, zemědělské 

stroje, rozhlasové přijímače, vyráběna umělá hnojiva, hedvábí a průmyslově vyráběná 

konfekce.
20

 

Československo patřilo k zemím, kde průmyslová výroba hrála důležitou roli. V letech 

1924 – 1925 byly vytvořeny podmínky pro vzestup produkce a průmyslová výroba tak 

překročila svou předválečnou úroveň. Následně v letech 1927 - 1929 vstoupila do 

konjunkturálního rozmachu. O významu průmyslu v rámci výrobní sféry svědčí růst 

zaměstnanosti v průmyslové oblasti s následným odlivem pracovních sil v zemědělství. 

Předválečný objem produkce byl nejvýrazněji překročen v průmyslu železářském, 

strojírenském, elektrotechnickém a papírenském. Výroby z předválečných let nebylo 

dosaženo v těžbě hnědého uhlí, železné rudy a některých rud neželezných kovů a produkce 

bavlny. Nejvyšší růst výroby zaznamenaly elektrárny a kovoprůmysl
21

. Pomalý růst souvisel 

s odvětvím hornickým, sklářským a výrobou porcelánu.
22

 První počátky krize v roce 1927 

nastaly v textilní výrobě, dřevozpracujícím průmyslu a průmyslu kamene a zemin.
23

 

Jak již bylo naznačeno v předcházejícím textu, nejslaběji se progresivní trendy řízení 

výrobních podniků prosadily v dřevařských závodech, ve zpracování kamene a zemin a 

textilních závodech, zde především ve zpracování bavlny. Všeobecný trend v řízení podniků 

vedl mnoho podnikatelů a průmyslníků ke zvyšování či rozšiřování kvalifikace. Textilní 

průmysl, který byl navyklý na snadný odbyt na trhu z dob monarchie, takové ambice neměl. 

V hospodářsky příznivých letech pociťoval textilní průmysl potřebu strukturálních změn 

nejslaběji i přesto, že k tomu měl nejvíce finančních prostředků. Všeobecný vzestup, který 

v Československu panoval, u mnohých podniků v textilním průmyslu trval jen do roku 1927. 

Již v této době se začaly hlásit první příznaky stagnace, která měla své kořeny v nedostatečné 

                                                 
19

 GERŠLOVÁ, Jana. Průmysl a výrobní řemesla v meziválečném Československu ve světle racionalizace a 

jejich ekonomických a sociálních důsledcích, Studie 7/2003. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. s. 37,38,40. 

ISBN 80-86729-07-9. 

20
 viz PRŮCHA, Václav. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992 : 1. díl. s. 149 

21
 70% do roku 1929. 

22
 15 až 18%. 

23
 Tamtéž 
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technické inovaci spolu s problémy spojenými s dovozem surovin.
24

 Textilním závodům, 

které se nacházely z velké části v oblasti severních Čech, se v meziválečném období příliš 

nedařilo. Mnohé podniky byly závislé na dodávkách vlny, kterou byly nuceny nakupovat 

odjinud.
25

 Vzhledem k rostoucí konkurenci v Německu československá textilní výroba jen 

těžko pronikala na zahraniční trh a stejně tak těžce se potýkala s přesyceností na trhu 

domácím. Velká konkurence byla také ze strany anglického a japonského textilního zboží. 

Lepší situaci oproti severním Čechám měla liberecko-jablonecká oblast především 

v dodávkách vlny, kterou nebyla nucena odkupovat z cizích zdrojů. Díky této výhodě nebyl 

pokles výroby a zaměstnanosti tak velký.
26

 Oproti dvěma předcházejícím málo prosperujícím 

textilním oblastem, oblast severovýchodních Čech zaznamenala největší úspěšnost na trhu. 

Vedle množství drobných výrobců se v tomto regionu nacházelo také více velkých textilek.
27

 

V hedvábnickém průmyslu zde byly zastoupeny tkalcovny a úpravny.
28

 Objem výroby 

v regionu dosáhl svého vrcholu v druhé polovině 20. let spolu se zvýšením zaměstnanosti 

roku 1928.
29

 Textilní továrny byly také soustředěny do brněnské oblasti, která se vyznačovala 

velkým počtem středních a velkých textilních podniků. Tyto se soustředily na výrobu jemné 

mykané a česané příze, módních látek na obleky a pláště, plyše, nábytkových látek, stuh, 

prýmkařského zboží. Textilní závody pracovaly pro různě vzdálené odbytové zóny, avšak 

největší export, a to především kusové zboží, směřoval na místní brněnský trh. Největšího 

rozsahu produkce dosáhla brněnská oblast před válkou. Slibné hospodářské podmínky v 2. 

polovině 20. let 20. století naznačovaly, že by předválečný stav mohl být překonán, avšak 

pouze se k němu přiblížil. Ve 20. letech přišla největší vlna investic, která byla tvořena 

kapitálem německých židovských podnikatelů a finančníků. Brněnská průmyslová oblast se 

na Moravě stala centrem textilní výroby.
30

 

 Se vznikem samostatné československé republiky se změnila také společenská 

situace. V oblasti módy došlo k demokratizaci a veřejnost si žádala kvalitní oděv. Přestože 

textilní průmysl nedosáhnul své předválečné úrovně, česká módní tvorba v tomto období 

                                                 
24

 STEINER, Jan, GERŠLOVÁ, Jana. Kapitoly z dějin podnikání v Československu. Díl 1. 1. vyd. Karviná 

: Slezská univerzita, 1992. s. 93. 
25

 Jednalo se především o oblast Severních Čech. 
26 STEINER, Jan. Průmyslové oblasti českých zemí za kapitalismu (1780-1945).  Díl 2. 1918 – 1938. 

Hospodářský vývoj průmyslových oblastí českých zemí v období první republiky. Opava : Slezský ústav České 

akademie věd, 1991. s. 130-131. 

27
 Sortiment byl tvořen: jemným stolním damaškem, batisty, kapesníky, u juty a konopí také výrobou 

provaznického zboží, plachet, pytlů, tkanin pro slamníky, koberců. 
28

 viz STEINER, Jan. Průmyslové oblasti českých zemí za kapitalismu (1780-1945). s. 144. 
29

 viz STEINER, Jan. Průmyslové oblasti českých zemí za kapitalismu (1780-1945). s. 146. 
30

 viz STEINER, Jan. Průmyslové oblasti českých zemí za kapitalismu (1780-1945). s. 184-185. 
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dostává moderní podobu, založenou na vynikající produkci modelových zakázkových domů, 

návrhářské a přehlídkové činnosti. První republika a především období konjunktury dalo za 

vznik mnoha malým krejčovským firmám, produkci galanterie a krejčovských příprav. 

Rozmach krejčovské výroby dokládá přibližná statistika z pražských adresářů o počtu 

zaměstnanců v módním průmyslu
31

.
32

 I přesto, že přirozeným módním centrem pro 

Československo byla Vídeň, mnoho módních závodů hledalo inspiraci ve Francii, kam 

pravidelně jezdili zástupci velkých salónů. Zájezdy byly podnikány také v rámci Společenstva 

krejčích, které daly možnost vycestovat také méně zámožným krejčím. Nákup pařížských 

přehlídkových modelů nebyla levná záležitost a tak mnohé návrhy byly dělány zpaměti po 

přehlídkách. V luxusních salónech první republiky mělo po finanční stránce možnost šít 

horních deset tisíc obyvatel. Mezi nejdražší podnikatele doby se řadil závod Rosenbaum, u 

kterého se soustředila především německá židovská klientela a nejbohatší společenské vrstvy 

Československa. O něco finančně dostupnější zakázkový podnik se pro vyšší střední vrstvu 

stal salón Hanny Podolské.
33

 V brněnské oblasti představovaly oděvní a obuvnickou výrobu 

zejména stovky malých módních krejčovských a obuvnických dílen, módních dílen, dílen 

specializujících se na koženou konfekci a několik středních a velkých podniků vyrábějící 

konfekci spolu s klobouky, čepicemi a obuví.
34

 

Vedle vyhlášených módní salónů slavil úspěch také konfekční průmysl, který nabízel 

kvalitní, cenově dostupné oděvy. Náklady na život byly nízké a právě toho využil celý nový 

průmysl zaměřený na výrobu módní konfekce pro všechny úrovně trhu. Uznávané obchodní 

domy a velkoobchody nakupovaly vzorky oděvů od módních salónů a následně zhotovovali 

jejich kopie, tak jako módní salóny na pařížských přehlídkách.
35

 

Rok 1928 byl z pohledu prodejce oděvů rokem nejpříznivějším, neboť životní úroveň 

obyvatelstva byla vysoká a lidé nakupovali oděvy i přesto, že se ceny oproti roku 1927 

zvýšily. Průměrná cena pánského vlněného obleku v roce 1927 činila 667,00 Kčs, následující 

rok byl oblek k sehnání za částku 698,00 Kčs.
36

 

 

                                                 
31

 V roce 1924 je zde uvedeno přibližně 3640 krejčích a 210 výrobců a obchodníků s konfekcí.   
32

 UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1918-1939 : elegance první republiky. 1 vyd. Praha : Olympia, 1996. s. 18-

39. ISBN 80-7033-424-X. 

33
 Esprit: Stylový magazín Lidových novin. Praha: Lidové noviny, 2012. č.3. s. 11-18. ISSN 404493-280. 

34
 viz STEINER, Jan. Průmyslové oblasti českých zemí za kapitalismu (1780-1945). s. 176. 

35
 MAKENZIEOVÁ, Mairi. - ismy: Jak chápat módu. Praha: Slovart, 2010. s. 72-73. ISBN 978-80-7391-399-1. 

36
 Historická statistická ročenka ČSSR. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1985, s. 838. 
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Graf 1 - Zdroj: Historická statistická ročenka ČSSR. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1985, 845 s. 
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Období hospodářské krize 1929-1933 a jeho vliv na textilní průmysl 

 

Roku 1929 kdy se celý civilizovaný svět nacházel na vrcholu konjunktury, zasáhla 

světovou ekonomiku velká hospodářská krize, která měla své kořeny na newyorské burze 

v USA. Propojení financí a veškerého hospodářského světa způsobené předcházejícím 

ekonomickým vzestupem vedlo k dominovému efektu, který vyvolal pád ostatních světových 

ekonomik. Hospodářská krize do Evropy přišla s malým odstupem, přičemž největší vliv měla 

na Německo, které bylo z evropských států s USA nejvíce propojeno. Nejméně ekonomicky a 

hospodářsky byla ovlivněna Velká Británie.
37

 

V Československu hospodářská krize prostupovala do hospodářství jen pozvolna. 

V mnoha podnicích, především těch velkých, doznívala konjunktura let předcházejících a 

ještě ani v roce 1930 se hospodářská krize neprojevovala příliš výrazně.
38

 V roce 1930 se ze 

spotřebního průmyslu na velmi dobré úrovni drželo obuvnictví, porcelán a konfekce. Investice 

charakteristické pro expandující hospodářství byly na velmi dobré úrovni a zaměstnanost 

dokonce dosáhla svého vrcholu.
39

 První blížící se hospodářské problémy naznačoval pokles 

československého exportu o 6%, který byl pro Československo významný. Výjimku 

představovaly zbraně dodávané do Polska a na Balkán. Celkový pokles se dotknul také 

kovovýroby a nevyhnul se spotřebnímu průmyslu. Vnitřní trh byl oslabován zvýšenou mírou 

nezaměstnanosti, která se během roku 1930 zvýšila o 186 564 registrovaných 

nezaměstnaných. Začátek roku 1931 vnesl do hospodářství částečné zastavení poklesu 

s mírným náznakem oživení ekonomiky. Nejkritičtějším rokem hospodářské krize byl rok 

1933. Hospodářství se jen velmi pomalu regenerovalo
40

. V době krize se ukázalo, že malá 

technická vybavenost výrobků, není konkurence schopná na světovém trhu a Československo 

bylo nuceno vyvážet do ekonomicky méně vyspělých a slabých států, především na Balkán.
41

 

 

                                                 
37

 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře první republiky 1918 – 1938, 1 vyd. Praha  Libri, 2002. s. 20-21. ISBN 

80-7277-031-4. 

38
 GERŠLOVÁ, Jana, SEKANINA, Milan. Zrození nové doby : stručné hospodářské dějiny českých zemí (od 

poloviny 19. století do konce 80. let 20. století). Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Ekonomická fakulta, 1999. s. 82. ISBN 80-7078-729-5. 

39
 viz KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře první republiky 1918 – 1938. s. 34-35.  

40
 Nejkritičtější rok hospodářské krize je zachycen v tabulce 1 

41
 viz GERŠLOVÁ, Jana, SEKANINA, Milan. Zrození nové doby : stručné hospodářské dějiny českých zemí (od 

poloviny 19. století do konce 80. let 20. století). s. 82-83. 
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1930 1931 1932 1933 

90,54 80,65 62,63 59 

 

Tabulka 1 – Index průmyslové výroby ČSR (1929=100) 

Zdroj: KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky 1918 – 1938, 2.DÍL, cit. s. 35 

 

Investiční aktivita nepolevovala ani v období hospodářské krize. Hlavní snahou některých 

podniků byla racionalizace výroby a zefektivnění práce
42

.
43

 

Průmyslová výroba se v průběhu hospodářské krize snížila v Československu o 40%. 

Některá odvětví se tak vrátila objemem výroby do předválečného stavu. Tento propad 

ovlivnila řada okolností. Konkurenční boj na zahraničních trzích byl natolik velký, že 

československé výrobky svými vysokými cenami obtížně soutěžily s výrobky zahraničního, 

koncentrovanějšího a technicky vyspělejšího průmyslu předních zemí. Až během krize byla 

plně odhalena zastaralá struktura průmyslu s malým zastoupením strojírenských a 

chemických oborů, které se vyznačovaly růstem. Malé řemeslné živnosti nebyly schopny v 

letech krize čelit větším konkurenčním podnikům. Celkovou situaci zhoršovala také měnová 

politika státu, která během krize udržovala protiexportní kurz koruny. Tyto omezené možnosti 

odbytu na vnitřním trhu komplikovaly situaci v celém průmyslu. Krize způsobila postupně 

pokles výroby průmyslu v období 1929 – 1933 na téměř poloviční hodnoty, které se do 

počátku protektorátu nepodařilo zlepšit. Nejkritičtější situace byla v průmyslu 

dřevozpracujícím, kamene a zemin, sklářské a porcelánové výrobě. Kritická situace 

přetrvávala také v oborech specializujících se na luxusní zboží
44

.
45

 

Velká hospodářská krize ovlivnila všechna odvětví textilního průmyslu. Mnohé textilní 

továrny a závody byly nuceny zastavit investice do modernizace výroby - až na výjimky 

například firmu Jan Liebig v Liberci, ve které se i v roce 1930 pokračovalo v zavádění strojů. 

Zpráva uvádí, že rychlost strojů byla zmírněna, neboť dělník musel stačit obsluhovat namísto 

jednoho stroje dva. Dále se velká hospodářská krize v textilním průmyslu projevila úsporami 

                                                 
42

 Mezi takové patřily například: Baťovy závody, Kolben-Daněk, Vítkovické železárny, Škodovy závody, aj. 

43
 viz GERŠLOVÁ, Jana, SEKANINA, Milan. Zrození nové doby : stručné hospodářské dějiny českých zemí (od 

poloviny 19. století do konce 80. let 20. století). s. 84. 
44

 Jednalo se především o bižuterii, hračky, krajky, porcelán a nejrůznější druhy skla. 

45
 PRŮCHA, Václav, et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992 : 1. díl. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2004. s. 285- 287. ISBN 80-7239-147-X. 
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v počtu zaměstnanců, kdy práci dělníků nahrazovaly stroje, což vedlo k masovému 

propouštění zaměstnanců.
46

 

V brněnské textilní oblasti dochází v rámci investic k oslabení, kdy se podnikům 

nepodařilo dosáhnout minimálního třetinového exportu, který by naplnil výrobní kapacitu. 

Podobně na tom byly i textilní oblasti severních Čech, liberecko-jablonecké oblasti a oblasti 

severovýchodních Čech. Hospodářská krize 30. let měla za následek, že se textilní výroba jen 

těžko z krize vzpamatovávala. 

Mezi nejprůbojnější odvětví lehkého průmyslu patřil průmysl odívání a obuvi. Jako 

jediná dvě odvětví prorážela těžké následky krize a v rámci Československa představovala 

8% průmyslové produkce. Nejúspěšnějším odvětvím v textilním průmyslu se stala konfekce, 

která byla nakupována ve městech a v nižších sociálních třídách. Léta krize přinesla odklon 

od nákupu drahých látek a obleků šitých na míru, které se po generace dědily a nosily. 

Výrobci pracovali s lehčími levnějšími látkami a vyráběli tak, ať je možné daný výrobek 

rychleji obnosit a pružněji se tak přizpůsobit módě, která se velmi rychle měnila. Z toho 

důvodu registrujeme vznik několika konfekčních firem např.: Rolný a Nehera, vyrábějící 

zejména pánskou konfekci. Tito úspěšní podnikatelé po vzoru Bati zakomponovali do 

organizace práce a distribuce taylorovsko-fordovské principy
47

.
48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 GERŠLOVÁ, Jana. Průmysl a výrobní řemesla v meziválečném Československu ve světle racionalizace a 

jejich ekonomických a sociálních důsledcích, Studie 7/2003. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. s. 40-41. ISBN 

80-86729-07-9. 

47
 Metody a prostředky řízení. 

48
 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře první republiky 1918 – 1938, 1 vyd. Praha  Libri, 2002. s. 429-432. ISBN 
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Graf 2 - Zdroj: Historická statistická ročenka ČSSR. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1985, 845 s. 

 

Pozice textilního a konfekčního průmyslu v období oživení ekonomiky v letech           

1934 - 1938 

 

Hospodářský otřes let 1929 - 1933 Československo jen velmi těžko překonávalo. 

Ekonomické oživení československé ekonomiky začalo v roce 1934, kdy zaostávalo za 

většinou světa. Výroba a odbyt se pozvolna dostávaly ze stagnace a až rok 1936 a především 

rok 1937 vedly k prudkému vzestupu produkce a obchodu. K překonání krize přispěly státní 

zásahy, které probíhaly ve všech průmyslových odvětvích, obchodu, měnové politice, 

v oblasti pracovních sil a také v peněžní a úvěrové soustavě. Vzhledem k sílící hrozbě 

Německa byl rozvoj průmyslu zaměřen především na ta odvětví, která se silně podílela na 

obranyschopnosti země 
49

. 

Rok 1934 a 1936 přinesl devalvaci měny, což vedlo k zlevnění vyváženého zboží. 

Zlevněním výrobků, především těch spotřebních, se stal prodej pro odběratele příznivější. Stát 

se podílel také na vzniku nových zákonů. Jedním z nejrozporuplnějších z nich se stal zákon na 

podporu monopolizace hospodářství, který se spolu s kartelovým zákonem z roku 1934 řadil 

                                                 
49 Jednalo se především o těžbu uhlí, hutě, strojírenské podniky s výrobou zbraní, elektrotechnické a chemické, 

až po výrobu obuvi, vojenských látek a konfekce.  
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do vládních zařízení označovaných jako tzv. nucená syndikalizace. Vládní nařízení ukládala 

určitým odvětvím s málo koncentrovanou výrobou povinnost zapojit se do monopolních 

svazků syndikátního typu. 
50

 

Podíl na oživení průmyslové výroby od poloviny 30. let mělo rozsáhlé zbrojení, které 

bylo způsobeno vnějším ohrožením státu. Průmysl byl zaměstnán velkým počtem státních 

zakázek na výrobu zbraní, munice, ale i oděvního materiálu a obuvi pro vojáky. Rozsáhlé 

práce na výstavbách opevnění, jejichž pás sahal až hluboko do vnitrozemí, utvářel poptávku 

po kovech a cementu. I když těžký průmysl vůči lehkému průmyslu vykazoval vyšší 

produktivitu práce, lehký průmysl až do roku 1938 převažoval nad průmyslem těžkým.. 

Slovenský průmysl se po roce 1933 vyznačoval zvyšováním výroby a od poloviny desetiletí 

docházelo k oživení industrializačního procesu novou výstavbou. Průmysl tak na Slovensku 

v roce 1937 zaměstnával téměř o pětinu zaměstnanců více než před krizí. Na Slovensko také 

přicházela, jako tomu bylo v Čechách, řada armádních zakázek.
51

 Zbrojení v polovině 30. let 

vedlo k všeobecnému zvýšení zaměstnanosti. Docházelo k zvýšení počtu zakázek, mnohde 

byl zaveden třísměnný provoz, tak aby byly uspokojeny všechny objednávky. Konjunktura se 

však neprojevovala jen v odvětvích, která bezprostředně souvisela se zbrojením, ale také 

například ve sklářském průmyslu, jehož výrobní kapacita se zvýšila o 35%. V řadě odvětví se 

po roce 1935 začalo znovu intenzivně přecházet na pásovou výrobu. V otázce racionalizace 

výroby do poloviny 30. let docházelo k obměně zastaralých strojů za nové. Cílem bylo 

zvýšení výkonnosti zaměstnanců. Práci, kterou dříve zastávali zaměstnanci, nyní obstarávaly 

stroje a tak docházelo ke snižování počtu zaměstnanců ve výrobě.
52

 

Zajišťování obranyschopnosti země zajistilo mnoha textilním podnikatelům alespoň 

část odbytu. Vojenská výroba byla zadávána jak státním podnikům, tak i jako zakázky 

soukromým firmám (9, s. 85).
53

 V prostějovské textilní průmyslové oblasti byly roku 1936 

nakupovány řady nových strojů, žehlicích prken, šicích strojů a docházelo ke zvyšování počtu 

dělníků. V textilním průmyslu docházelo k mírnému zlepšení techniky a technologii 

jednotlivých operací. V období závěru První republiky pomohl Otto Wichterle k vytvoření 

                                                 
50

 Zákon se týkal: dřevařských podniků, mlýnů, sklářských podniků, pivovarů, některých oborů potravinářské 

výroby a neminula také některé textilní podniky. 
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 viz PRŮCHA, Václav. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992 : 1. díl. s. 287-291. 
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nového umělého vlákna – silonu. Do roku 1938 činila produkce umělého hedvábí jen 7,1% 

veškeré textilní produkce. Významným pomocníkem v textilní výrobě se stala nová 

technologie šití, která úzce souvisela se změnou způsobu života širokých vrstev obyvatelstva. 

Na trhu se objevily zdokonalené šicí stroje pro domácnost, které postupem meziválečného 

období pronikly do domácností. Šicí stroje sklidily velký úspěch především v rodinách z 

nižších středních vrstev, kterým pomáhaly zvyšovat životní úroveň.
54

 

Módní a textilní trh ovládly pražské módní salóny, mezi které se řadili např. salón 

Hanny Podolské a Oldřicha Rosenbauma, rovněž konfekční továrny, jejichž výroba ovlivnila 

odívání statisíců lidí. Firmy Nehera a Rolný se řadily mezi konfekční závody, které 

v prorážení na trh následovaly Tomáše Baťu. Konfekční firmy se snažily navrhovat praktické 

oblečení pro muže a ženy a jejich heslem byla elegantní jednoduchost. Rolného statistika 

zaznamenává, že po první světové válce hotové oděvy v Československu nakupovalo asi 10% 

obyvatel, v roce 1935 to již bylo 75%. Vybavenost podniku a jejich inovační tendence 

přispěla k vyšší úrovni módního oblékání.
55

 

 

 

Graf 3 - Zdroj: Historická statistická ročenka ČSSR. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1985, 845 s. 

 

 

                                                 
54
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2 Odraz hospodářského vývoje období první republiky v módní tvorbě 

 

2.1 Móda 

Výraz móda pochází z francouzského mode, které vzniklo z latinského modus – míra, 

vzhled, způsob, pravidlo. Móda je často užívaný pojem, avšak málokdo jej dokáže 

charakterizovat. Jak tvrdí Odolen Zítek ve své knize Lidé a móda: „… jedná se o relativně 

krátkodobý estetický názor velké části lidstva na vnější formy života, zvláště odívání, avšak 

nelze zde v žádném případě spojovat módu jen s oděvem. Móda se projevuje jak ve stylu 

úpravy zevnějšku, tak forem předmětu denní potřeby, nábytku, tvaru dopravních prostředků, 

forem společenského styku a dokonce i umění.“
56

 V obecném měřítku se jedná o aktuálně 

upřednostňovaný způsob, jak se věci dělají a používají. Móda je tedy proměnlivá a mění se 

v čase. S módou je spojen určitý duch doby, který není trvalý a neustále se obměňuje. Nové 

věci jsou nazývány módními a to co je již překonáno, je označováno slovem staromódní. 

Některá móda má tendence se po čase vracet a v tom případě již není označován termínem – 

módní, ale klasický.
57

 Rozsah působnosti módy úzce souvisí s životním slohem, což je 

synonymum pro celkový způsob života. Elementy v životním slohu jsou oproti módě 

základní, vážnější a ustálenější a změny následují jen po závažných ekonomických a 

politických proměnách. Každá změna životního slohu je doprovázena i změnou módy, avšak 

proměna módy naprosto ještě neznamená změnu životního slohu. Pouze životní sloh je 

schopen přežít stovky módních proměn. 

Rychlost módních změn ovlivňuje řada činitelů. Podílí se na ni vládnoucí světový 

názor a politické poměry, postavení a odstup sociálních skupin, ekonomické zřízení, stupeň 

životní úrovně, technická vyspělost a v neposlední řadě také osobní přesvědčení jedinců.
58

 

Móda uspokojuje potřebu určité sociální opory, přivádí jednotlivce na cestu, po níž kráčejí 

všichni, neméně také uspokojuje i potřebu rozdílnosti, sebeodlišení. Aby mohlo dojít 

k vytvoření módy je nutné spojení obou potřeb, tzn. jak začlenění sebe sama do proudu, tak i 

v něm jeho částečné odlišení. Podoby módy jsou dány módou určitých tříd. Móda vyšší 

sociální vrstvy se liší od vrstvy sociálně nižší. V okamžiku, kdy si sociálně slabší skupina 

začne osvojovat módu sociálně silnější vrstvy, bývá tato móda sociálně silnější skupinou 
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opuštěna. Čím těsněji se móda těchto dvou skupin přibližuje, tím naléhavější je snaha sociálně 

slabších o napodobení a silnějších útěk k něčemu novému. 

Podstata módy spočívá v tom, že se jí řídí vždy jen část skupiny. Jakmile móda plně pronikne 

a to co dělali dosud jen někteří, dělají nyní všichni, zvlášť u oděvů a společenského chování, 

již to není označováno jako móda.
59

  

 

2.2 Česká móda mezi dvěma světovými válkami 

2.2.1 Móda v poválečném období 

Vznik nového československého státu vedl k naplnění emancipačních snah několika 

předcházejících generací českých žen. Ženy posíleny tvrdým obdobím světové války si ve 

společnosti žádaly vážnosti a důstojnosti. Snahou ženy bylo dosažení rovnosti s muži v oblasti 

vzdělání, práva na práci a celkovému zvýšení etické úrovně života.
60

 

 Mnohé z nich dosáhly hospodářské nezávislosti, což znamenalo možnost volně 

nakládat s penězi. Příznivá hospodářská situace u mnohých žen zapříčinila posun módy, která 

byla tvořena především pro mladé. Fyzický pohyb na pracovištích, sportovištích a také na 

tanečních parketech vedl ke zkrácení sukní, neboť dlouhé sukně přestaly být praktické. Čím 

více byly sukně zkracovány, tím větší pozornost začala společnost směřovat na punčochy a 

obuv. 

 Móda se vyznačovala jednoduchými střihy, které byla téměř každá žena schopna ušít. 

Šaty měly tvar roury, který byl dole tvořen velkým otvorem pro nohy a nahoře malým 

otvorem pro hlavu. Tento typ šatů, začaly nosit všechny ženy bez rozdílu sociálního 

postavení. Tyto šaty se daly pořídit jek levně, tak i za velmi vysoké částky. Bylo to poprvé od 

časů prvobytné společnosti, kdy bylo dosaženo v odívání. tak malé rozdílnosti. Dámská móda 

20. let přestala respektovat ženské křivky a smazávala ženství. Podstatnou rozdílnost mezi 

stejnými typy šatů však najdeme v jednotlivých cenách, za které byly šaty prodávány. Nové 

střihy byly zaznamenány také u večerních šatů. Vzhledem k tomu, že taneční pár byl při tanci 

velmi blízko sebe a mnohem více než přední část šatů byla pohledům okolí vystavena zadní 

polovina těla, přivedlo mnoho výtvarníků k nápadu zaměřit svou pozornost právě na tyto 
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partie. Zadní část šatů byla daleko více dekoltována. Zadní výstřih na šatech dosahoval někdy 

až po pás. Na této straně šatů byly také mnohem častěji našívány ozdoby a nejrůznější 

aplikace.
61

 Velmi oblíbeným doplňkem byl klobouk helmovitého tvaru, nasazen hluboko do 

čela s asymetrickými prvky – ohnutá patka, ozdoba aj. Tyto klobouky byly vyráběny 

z nejrůznějších materiálů – plstěné, šité ze sametu, háčkované z příze i lýka, ze slámy a jiných 

travin. V domácnosti ženy čepice nenosily, výjimku tvořily čepce určené na noc. 
62

 

Ženy se kromě sociálního postavení snažily mužům přiblížit také v oblékání. Na 

ženských oděvech lze spatřit mužské prvky. Ženy začaly stále častěji nosit kalhoty, které byly 

až do počátku 20. století výhradně mužským oděvem. Vpodstatě lze módu 20. let 20. století 

zhodnotit jako komfortní, jednoduchou, účelnou a přiměřenou.
63

  

2.2.2 Druhá polovina 20. let 20. století 

Charakteristickým rysem pro druhou polovinu 20. let je sportovní a hlavně praktické 

oblečení, které bylo nošeno především do zaměstnání, nebo na výlety, či za sportem. Rozlišují 

se jednotlivé druhy oděvů a bez výjimky až na večerní šaty mají sportovní charakter. Velmi 

populárními se staly komplety, jejichž typů bylo nepřeberné množství. V kompletech se 

uplatňují kabátky všech délek a pelerínky (pláště) různých střihů. Vyloženě sportovní typ 

oděvu, tvoří krátká sukně s anglickou halenkou a pánskou kravatou., doplněna o pletenou 

vestu s rukávy. Oblíbenost kompletů odsunula do pozadí klasické kostýmy. Večerní šaty jsou 

šity z luxusních materiálů s bohatými výšivkami. Mohou být úzké rovné, s rozšířenou sukní 

s vkládanými díly, se zvonovou, nabranou nebo volánovou krinolínovou sukní. Velmi 

oblíbené byly také modely, jejichž přední a zadní spodní díl šatů byl různě dlouhý. V roce 

1928 se pomalu ohlašuje návrat k ženskému stylu odívání.
64

 

2.2.3 První léta hospodářské krize 

V průběhu 30. let jsou ženy nabádány v oblékání ke střídmosti. Důvodem byla 

ohlašující se hospodářská krize. Většina žen, tak garderobu pořizuje uvážlivě a investici peněz 

do šatů pečlivě rozmýšlí. Oproti předcházejícímu období krátkých sukní se móda opět navrací 

k dlouhým, které se tak staly nejnápadnějším vnějším znakem nové módy. Sukně je 

prodloužená, přes boky úzká a od boků se postupně rozšiřuje. Vznik období krátkých sukní, 
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které byly populární ve 20. letech připisuje společnost vlivu války, na kterou ženy již chtějí 

zapomenout. 

Ženám pohybujícím se ve společnosti nesmí v šatníku chybět dopolední, odpolední, 

malý a velký večerní oděv a různé oblečení sportovního charakteru. Denní šaty jsou šity ze 

silnějších materiálů a jsou doplněny o barevné doplňky. Odpolední šaty určeny k návštěvám a 

posezení u čaje jsou šity z jemných vlněných látek, přes které je přehozen plášť s kožešinou, 

nebo kožešinový kabátek. U večerních toalet dámy rozlišují, zda jsou šaty používány na malé, 

či velké společenské události. Typickým znakem večerních šatů určené pro malou 

společenskou událost je dlouhá toaleta sahající až pod kotníky s dlouhým rukávem a malým 

výstřihem. Večerní toalety určeny pro významnou událost jsou dlouhé až na zem, mnohdy i 

s vlečkou, bez rukávů s hlubokými dekolty. Plesové šaty se od sebe v zásadě nelišily, velmi 

oblíbená barva těchto šatů byla zlatá.U žen si velkou oblibu získaly také anglické kostýmy, 

které ženy mohly nosit do zaměstnání. 

2.2.4 Předválečná móda 

Dámské odívání je poznamenáno naivním optimismem a současně realistickými 

přípravami na válku. Móda přináší řadu praktických prvků předznamenávajících válečnou 

nouzi. Ženy si nechávají narůst dlouhé vlasy, které si upravují do složitých účesů. Sukně jsou 

kratší a širší doplněný o korset, který důmyslně formuje ženské linie a vytváří tak ideální 

postavu. Denní vlněné šaty se zkracují a zdůrazňují ženskou siluetu. Nástup krátkých sukní se 

projevuje i u večerních toalet, které tvoří kostýmy s krátkou sukní. Šaty určeny k velkým 

večerním příležitostem se prakticky nemění, až na soustředění většího množství látky do 

zadního dílu šatů, které připomíná honzíkové
65

 šaty 80. let minulého století.
66

 

Klobouky v druhé polovině 30. let jsou charakteristické svou nízkou hlavou a různě 

širokou střechou, které se nosí šikmo posazené na hlavě. Postupem času se objevují malé 

kloboučky bez střechy s krátkými závojíčky přes obličej. Oblíbenými jsou také barety 

posazeny šikmo na stranu.
67

 

2.2.5  Pánská móda 

Pánskou módu nelze vnímat v období první republiky povrchně, došlo totiž 

k propojení módy s životním stylem. Civilizačním a kulturním pokrokem byly z velké části 

ovlivněny především české střední a vyšší střední vrstvy. Podstatou pánského stylu se stala 
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především elegance, jednoduchost, účelnost, jakost, nápaditost, harmonie a styl. Dřívější typ 

muže, vojáka, nositele uniformy ustupuje do pozadí. V českém prostředí se vyskytuje podle 

módní typologie několik druhů mužů a to: gentleman-elegán, filosof a umělec, sportovec a 

tramp. Jednotliví muži se liší ve svém projevu na veřejnosti a ve stylu oblékání. 

Pánský oděv pro volný čas vycházel z aktuálních tendencí světové módy. Výjimku 

představoval typ „tramp“, který byl typický jen pro české prostředí. Tento vzhled byl 

nejlákavější pro střední a nižší příjmové vrstvy, protože umožňoval únik nejen 

z každodenního života, ale také únik ze společenské vrstvy, do které byl řazen (23, s. 26; 27). 

V meziválečném období muži nosí pro každou denní dobu zvláštní typ obleku. 

Slavnostním oblekem se stává velmi střízlivý frak, který je do detailu promyšlený tak, aby 

zdůraznil štíhlou elegantní siluetu muže. Frakové kalhoty jsou dlouhé a široké. Tato 

kombinace je doplněna o bílou vestu s jednořadovým zapínáním a bílou košilí. Celý elegantní 

dojem z tohoto modelu dotváří lakové boty a matný cylindr. Kromě klasického fraku muži 

také nosí smoking, který by měl být pohodlný do takové míry aby nebránil pohybu při tanci. 

Smoking je doplněn o kalhoty stejného střihu jako kalhoty určené k fraku. Komplet doplňuje 

vesta bez límce, košile s nízkým límcem a v neposlední řadě široký motýlek. Preferovanou 

barvou smokingu po roce 1925 je námořnická modř.  Pro oficiální a slavnostní příležitosti byl 

mužům doporučován žaket a redingot
68

, avšak nákladnost těchto typů oděvů byla 

nahrazována buď sakovým oblekem, nebo smokingem. Kromě zimní sezóny let 1924-1925, 

která upřednostňuje volné nepřiléhavé linie, jsou oděvy šité s projmutím v pase. V zimní 

období muži nosili jako nejsvrchnější oděv kožich. Kožichy pánové rozlišovali podle toho, 

zda byly nošeny přes den, večer, zda se jednalo o sportovní, či cestovní kožich. V jarním 

období byl tento kožich nahrazen za raglán
69

. 

Ideál muže v 30. letech představuje muž atletické postavy se širokými rameny a 

štíhlým pasem. Pánské oděvy jsou volnější a pohodlnější se širokými rovnými rameny a 

upnutými boky. Kalhoty jsou volné, dole opatřeny manžetami. Pánský oděv, tak jako tomu 

bylo v 30. letech v módě dámské, je celkově prodloužen. 

Obliba sportu vyvolává požadavek po kvalitnějších látkách a střizích, které by zaručily 

volnost pohybu. Ke sportování na golfovém hřišti jsou určeny v 20. letech tzv. pumpky, 

doplněny sakem. Na motocykl muži vyrážejí v kožených kalhotách s koženou bundou. 

                                                 

68
 dlouhý uzavřený kabát projmutý v pase  

69
 dámský i pánský volný plášť, jehož typickým, znakem jsou klínové rukávy 



 28 

Dosavadní tenisové oblečení, kterému vládla bílá barva, nahradili šedé kalhoty a mnoho 

barevné vesty. 

Symbióza politického, hospodářského, společenského a kulturního rozvoje přispěla 

k formování charakteru československého obyvatelstva. Doba si žádala harmonickou 

osobnost, jež by měla kvality jak morálního, tak intelektuálního charakteru se zájmem o 

zdraví a krásu.
70

 Optimismus z rozvoje nového československého státu se v průběhu 30. let 

začínal kalit. Příčinou se stala hospodářská krize, která měla za následek nezaměstnanost. 

2.2.6 Inspirace v módní tvorbě 

Ukončením první světové války se ve světě módy začíná upevňovat závislost na 

francouzských módních domech. K popularitě, jaké se dočkala francouzská móda, přispěl i 

fakt, že mnoho lidí toužilo po luxusu a umělecké kráse, které se jí v průběhu válečných let 

nedostávalo. Napojení Československa na Francii bylo mimo jiné také silně ovlivněno 

uměleckým a především hospodářským propojením těchto dvou zemí. Módní svět se stával 

oblastí střetu vyspělých kultur, ke kterým se Československo v rámci západního světa za 

První republiky bezesporu řadilo. Všechny pražské podniky větších i středních velikostí 

pravidelně dvakrát ročně jezdily do Francie, kde na módních přehlídkách pořizovaly kresby  a 

fotografie. Z řad modelů viděných na přehlídkových molech se následně vybíraly ty 

nejvhodnější oděvy pro české prostředí. 

Francouzská tvorba nebyla jediná, kterou salóny preferovaly. Inspirace byla hledána 

také v anglické módě, která se vyznačovala sportovním stylem a své příznivce si získala 

především z řad mládeže (17, s. 63; 64).
71

 Publikované módní návrhy dokládají, že pro českou 

módu byla typická nenápadná elegance, pro kterou nebyly příznačné žádné módní výstřelky, 

příliš nápadné ozdoby ani křiklavá barevnost. Česká móda se musela přizpůsobovat 

hospodářským poměrům. Ty byly ve 20. letech sice stabilizovány, ale hospodářská krize 30. 

let je opět zkomplikovala, tak jako tomu bylo před 1. světovou válkou. České ženy vynikaly 

nápaditostí, pílí a zručností a to především v dobách finančních a hospodářských krizí. Zájem 

o amatérské pletení, vyvolala módní vlna pletených jumperů, pulovrů, vest, pletených šatů aj. 

Meziválečné období nabízelo kombinaci nejrůznějších tkanin, vybízejících k tvůrčímu 

módnímu přístupu. 
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2.2.7 Reklama módy 1. republiky 

Výroba nejlepšího zboží byla doprovázená snahou dostat výrobek do povědomí lidí a 

co nejvýhodněji jej prodat. Rozvoj reklamy a propagace jednotlivých podniků se začal 

objevovat od poloviny 19. století a to především ve vyspělých zemích. V období první 

republiky, především ve dvacátých letech zažívá československé hospodářství konjunkturu. 

Větší množství obchodníků znamenalo větší konkurenci a s tím souvisel i rozkvět reklamy. 

Bezesporu i hospodářská krize měla v jistém ohledu na reklamu pozitivní vliv, jelikož menší 

spotřeba si vynutila větší soutěž o zákazníky. O propagaci se snažili velkoobchodní a 

maloobchodní firmy, hotely, restaurace i drobní řemeslníci, zkrátka všichni ti co se na trhu 

chtěli udržet..  

Charakteristickým rysem reklamy 20. a 30. let je její ovládnutí profesionály 

z reklamních agentur. Reklama se stává samostatným odvětvím. Na tvorbě reklamy se podílí 

celá řada pracovníků, přičemž výtvarník se stává spíše realizátorem nápadu, než jeho 

iniciátorem. Tyto specializované reklamní týmy zaměstnávaly buď přímo, nebo na dálku 

desítky výtvarníků. Mezi nejuznávanější a nejvyhledávanější výtvarníky té doby, se řadili 

Emil Weiss, Leo Heilbrunn, Zdeněk Rykr, Jiří Jelínek a další. Jedním z dalších specifik 

reklamy 20. a 30. let je vytváření reklamních oddělení v rámci jednotlivých firem jako tomu 

bylo např. u firmy Baťa, či Nehera.
72

 Zejména firma Tomáše Bati se může pyšnit oddělením, 

které mělo více jak šedesát pracovníků, kteří zpracovávali propagační materiály pro sezónní 

kolekce a kampaně. Ve firemní a propagační tvorbě zdomácněla vedle prací řady kreslířů a 

textařů i fotografie. Myšlenkově bohaté a výtvarně zajímavé plakáty z 20. a 30. let 20. století 

se zachovaly především od tvůrců Gemka, Heilbronna, Jakeshe, ateliérů Pacold aj. Jejich 

tvorba se vyznačovala nejen estetickým nápadem, ale také věcností. Nejeden plakát z dílen 

jmenovaných tvůrců můžeme díky jeho originalitě zařadit mezi díla francouzské či anglické 

produkce těchto let. Elegantní reklamu 20. let vytlačila modernistická produkce let 30
73

. 

Pokrizová 30. léta jsou charakteristická svou strohostí a věcností. Reklama nešetří velkým 

množství křiklavé barvy a co do velikosti, objevují se i celé slepé zdi domů pomalované 

reklamou. Často bývá jediným textem jen krátký slogan, tak aby si jej lidé dobře 

zapamatovali. Móda, či lépe dobový životní styl byl prezentován nejen skrz plakáty, ale také 

prostřednictvím filmů s hvězdným obsazením. Dobový životní styl byl prezentován 

prostřednictvím západoevropských, amerických i českých filmů. Módu nabízely jak speciální 
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módní časopisy, tak i společenské magazíny jako Salón, Světozor, Pestrý týden. Především na 

obálkách módních revue se objevila v 30. letech koláž, fotografie a kresby. Plakát jako 

reklamní nástroj sloužil především masovým výrobcům. Luxusním podnikům stačila jen malá 

reklama v revuích a časopisech např. Salón Podolská. 

Hlavním námětem reklamy byla žena, z které vyzařovala elegance, krása, svůdnost, 

nedosažitelnost a zároveň dostupnost. Teprve koncem 20. let a začátkem 30. let se v reklamě 

objevuje muž, avšak nejčastěji je zachycen ve společnosti ženy.
74

 

 

2.2.8 Módní časopisy 

V meziválečném období je v ČSR módní žurnalistika velmi rozšířená. Je jí žurnalistice 

věnováná podstatná část obsahu společenských časopisů, dále se ji věnují v odborných 

časopisech a větších dennících zaměřených profesně. Módní časopisy zpočátku vznikaly jako 

české verze cizích časopisů např. německý Bazar, Nové Pařížské Módy nebo vídeňský Wiener 

Mode. Originálním českým časopisem byla Móda a vkus. Tento se opíral     o francouzskou a 

americkou módu a programově se hlásil ke světové módě. 

Od počátku století do roku 1924 vycházely Dámské Módní Listy a od roku 1899 do 

roku 1943 Dámské Akademické Módní Listy určené pro odborníky – krejčí a švadleny. 

Časopisy obsahovaly nejen střihy jednotlivých modelů, ale také technický popis jak oděv 

zhotovit. 

Odborných specializovaných časopisů najdeme na trhu velké množství. Každý obor 

textilní výroby a módní tvorby měl svůj časopis – výrobci konfekce, střihači, krejčí, krejčovští 

dělníci, kloboučníci a modistky, rukavičkáři, obuvníci, obchodníci, pracovníci pletařského a 

stávkařského průmyslu a další. O dění v závodě informovaly interní firemní časopisy, jejichž . 

obsahem byly firemní, výrobní a obchodní úspěchy firmy. 

Módní žurnalistika nebyla omezena jen na Prahu, velké množství módních časopisů 

vycházelo i v  Brně, městě s dlouholetou textilní a oděvní tradicí. Mezi další města,  

publikující své časopisy patřil Liberec, Podmokly, České Budějovice, Český Těšín, Moravská 

Ostrava, Litoměřice aj. Časopisy 20. a 30. let zásadně ovlivnily vývoj odívání a vztah českých 

žen nejen k módě, ale i k životnímu stylu.
75
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2.2.9 Krejčovské podniky 

Krejčovských firem nesoucích ve svém názvu „salon“ bylo jen velmi málo, přičemž 

nejčetnějším označením bylo „módní závod“. Ty honosnější firmy, byly označovány jako 

„ateliéry“, v případě, že se v podniku prodávaly také látky a módní zboží, byl tento podnik 

nazýván „módním domem“. Vytvářel-li krejčovský podnik nové nápady, návrhy, střihy, které 

využíval k vlastní spotřebě, či prodával jiným firmám, bylo možné používat označení 

„modelový dům“. 

V čele závodu stál odborník, krejčí nebo krejčová, který udával styl a řídil odbornou 

činnost podniku. Objem a práce jednotlivých složek si u mnoha podniku vyžádal rozdělení 

funkcí pro odbornou a obchodní činnost. Úkolem obchodního vedoucího byl nákup látek a 

krejčovská příprava. Odborný vedoucí určoval technologii šití. Existovaly také firmy, které 

byly zakládány podnikateli bez dostatečného odborného vzdělání. Garanci odbornosti jim tak 

poskytovali krejčí, kteří pracovali v podniku a vlastnili živnostenský list.
76

 

 

2.2.10 Společenstvo krejčí v Praze 

Na počátku 20. století se v Praze nacházelo společenstvo krejčích, které 

shromažďovalo společenstva ze všech pražských měst. Tato společenstva a především jejich 

dělení bránilo konsolidaci krejčovských poměrů, které byly stále více ohrožovány tovární 

výrobou.
77

 Právě z těchto důvodů v roce 1885 vznikla Jednota samostatných mistrů 

krejčovských pro Prahu a okolí, která se snažila o sloučení pražských společenstev krejčích. 

Ke sjednocení tří pražských krejčovských společenstev – staroměstské, novoměstské a 

malostranské došlo roku 1910. Během několika dalších let ke společenstvu byly přidruženy i 

krejčovství z příměstských obcí, dále roku 1921 krejčovství Karlínská, Vinohradská a 

Žižkovská. Roku 1927 společenstvo již zaštiťovalo všechna krejčovství ve Velké Praze. 

V období První republiky mělo společenstvo přes šest tisíc členů a řadilo se tak 

k největším společenstvům v Praze. Vlastnilo jako pozůstatky cechovního majetku, tři domy, 

které z části pronajímalo. Finanční příjmy společenstvo získávalo ze vstupních poplatků a 

členských příspěvků. 

Hlavním orgánem bylo předsednictvo, které se staralo o správný chod společenstva, 

avšak podstatná rozhodnutí včetně ročního rozpočtu podléhala rozhodnutí valné hromady. 

                                                 
76

 viz UCHALOVÁ, Eva, et al. Pražské módní salony 1900-1948 = Prague fashion houses 1900-1948. s. 54-57.  
77

 Tamtéž 

javascript:open_window(%22http://katalog.svkos.cz:80/F/23AB51RGDFI319MH1J4987TAGNUDRF6PQR6YBRMIDCAJIV63AD-56705?func=service&doc_number=000532090&line_number=0019&service_type=TAG%22);


 32 

Z iniciativy valné hromady byly také vydávány kolektivní smlouvy, jejímž obsahem byla výše 

mzdy pro krejčovské pomocníky, podle toho v jaké jakostní třídě se daná firma nacházela. 

Během války či dob hospodářských krizí společenstvo zajišťovalo pro krejčovství 

látky, nitě a podílelo se na vyjednávání u kompetentních úřadů o množství přiděleného 

materiálu. Jednou z humanitních činností společenstva byla podpora zestárlých členů a 

zakládání mnohých nadací a fondů. Vzhledem k tomu, že mezi nejčastější onemocnění 

krejčích patřila tuberkulóza a katary plic,  k další významné podpoře zestárlých a nemocných 

členů, přispělo založení ozdravovny v Mitrovicích a následně sanatorium pro plicně choré 

v Liběchově u Mělníka. Společenstvo také zajišťovalo řádné vzdělávání členů v rámci 

účetnictví a daňového systému. Pravidelně byly pořádány odborná školení a přednášky.
78

 

Mezi hlavní činnosti společenstva patřil především boj a snaha o udržení krejčovského 

řemesla a to především ve 20. letech 20. století na konkurenčním poli s konfekční výrobou, 

která oproti salónům šila levněji a ve velkém množství. Konkrétní snahou spolku byl boj proti 

konfekcionářům, kteří i kromě konfekční výroby, šili zakázky na míru a provozovali 

krejčovské řemeslo a to i přes to, že neměli pro tuto činnost oprávnění. Z toho důvodu se ve 

20. letech společenstvo snažilo rozšířit kolektivní smlouvu i na konfekční firmy a tím 

podpořit krejčí pracující pro továrny. Smlouvu velkoobchodníci nikdy nepřijali, ač snaha 

společenstva o zapojení sahala až do 30. let. 

Mnohá krejčovství šila i přes hospodářskou krizi v 30. letech na dluh, což si v průběhu 

prohlubující se krize vyžádalo seznam jmen o neplatičích uveřejněný v Krejčovských listech. 

Hospodářskou krizi mnohé podniky řešily reklamními kampaněmi a sebeprezentací, díky 

které se snažily zviditelnit. Společenstvo také pořádalo na podporu členů v roce 1931 

vzorkovou výstavů oděvů. Třicátá léta se vyznačovala nejen hospodářskou krizí, ale také 

příchodem cizích krejčích, utíkajících před nacistickým režimem. Nově příchozí krejčí se 

snažili prosadit na pražském trhu, bohužel jejich ohlášky byly odmítány s odůvodněním 

nadbytku krejčích v Praze. Xenofobie společenstva se odrážela také v názvech již v roce  

1928 a později ještě silněji. Z názvů měly vymizet slova jako modes robes nebo anglické 

slovíčko tailor. 

Druhá světová válka přinesla řadě krejčovských živností úpadek, pro mnohé také toto 

období znamenalo zánik a to především z řad židovských majitelům firem. Mnozí živnostníci 

byli posíláni na nucené práce a mnohé krejčí postihl nedostatek látek a nití. Přídělový systém 
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sice pro podnikatele v oděvním průmyslu fungoval, avšak byla upřednostňovaná výroba 

tovární. Bez nedostatečného množství materiálu nedokázali mnozí krejčí svou živnost udržet 

a některé dílny z rozhodnutí úřadů zanikly.
79

 

2.3 Modelový a zakázkový dům Hanna Podolská 

      

Obrázek 1- Hanna Podolská                  Obrázek 2 – šaty z dílny Hanny Podolské 

Zdroj: Dostupné z www: http://www.google.cz [cit. 2012-08-03] 

 

2.3.1 Počátky živnosti 

Před více než  osmdesáti lety se symbolem české oděvní kultury stal Modelový a 

zakázkový dům Hanny Podolské. Počátky tohoto úspěšného modelového domu sahají do již 

do prvních let 20. století. Johanna, dcera architekta Františka Vošahlíka, začala podomácku šít 

dámské a dětské oděvy. Během roku 1907 se Johanna Vošahlíková provdala za akademického 

malíře Viktora Podolského, díky kterému si mohla pořídit vlastní dílnu s jednou švadlenou.
80

 

O osm let později se v časopise Český svět objevují první fotografie a reklama jejího nově 

otevřeného salonu v pražské Lucerně.
81

 V březnu roku 1917 byla majitelka vyzvána, aby 

zapsala svůj podnik v obchodním rejstříku u c.k. Obchodního soudu, neboť salon dosahoval 

velkých příjmů. Při této příležitosti majitelka uvádí nový název firmy Hanna Podolská
82

, 
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módní síň pro dámy. I přes to, že první poválečná léta byla pro mnohé krejčovské podniky 

nejistá pokusila se Hanna Podolská roku 1921 společně s herečkou Jarmilou Kozderovou a 

Magdalenou Stříbrnou rozšířit krejčovství o živnost monistickou
83

. Tuto veřejnou obchodní 

společnost pod názvem Hanna Podolská a spol. vedla Magdalena Stříbrná, modistka, která se 

vyučila u Anny Tučkové. Živnost dámy neprovozovaly dlouho a v lednu následujícího roku se 

firma vzdává oprávnění na provozování monistické živnosti. 

Počátkem 20. let se Hanna Podolská začíná aktivně podílet na fungování pražského 

společenstva krejčích. Paní Podolská byla zvolena do ústředního výboru Svazu majitelů 

živností oděvních a byla také jednou ze zakladatelek spolku Pražská Moda. Díky těmto 

spolkům mohl podnik snáze fungovat, a to i přes nestabilní poválečnou hospodářskou situaci. 

2.3.2 Propagace 

Salon Hanny Podolské již od počátku své existence věnoval značnou pozornost své 

propagaci. Novým prostředkem prezentace se staly módní přehlídky, na nichž byly 

předváděny sezónní a polosezónní modelové kolekce. Tyto přehlídky byly určené jen pro 

zvané a za vstupné a budily velký zájem. Těsně před válkou zavedla paní Podolská novinku – 

vydávala alba předváděných modelů z přehlídek, které dostávaly návštěvnice zdarma ke 

vstupence. Tento podnikavý tah vyvolal dlouholetý spor mezi paní Podolskou a knihkupci, 

kteří v distribuci tiskovin, které vydávala, viděli vážnou konkurenci na trhu s módními 

časopisy. Po přehlídce vždy následoval referát v denním tisku, či časopise, který byl doplněn 

o ilustrace a fotografie. Již v prvním módním poválečném časopise  Móda a vkus se v roce 

1919-1920 objevují fotografie šatů Hanny Podolské, které předvádí herečka Růžena Nasková. 

Nadále jsou modely prezentovány fotografiemi ve stylu art deco od Františka Drtikola a 

objevují se od té doby v módních časopisech. 

2.3.3 Vnitřní organizace firmy 

Styl módního domu byl utvářen samotnou majitelkou, která díky vyučení a praxi 

získala zkušenosti a odborné znalosti. Hanna Podolská měla nejen výtvarné nadání, ale také 

organizační schopnosti a obchodního ducha. Tvorba z jejího salónu se vyznačovala 

elegantním stylem s výrazným příklonem k francouzské módě. Pravidelně cestuje do Paříže a 

seznamuje se zde s předními módními salóny. Na módních přehlídkách pak čerpá inspiraci 

pro své kolekce. Po návratu následně uveřejňuje rozsáhlé články v nichž komentuje střih, 
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umístění pasu, délku sukně, barevnost i dekor a snaží se tak naznačit vývoj módních trendů
84

. 

Velký vliv na styl a tvorbu módního domu měla Hedvika Vlková, která byla u Podolské 

zaměstnána jako kreslířka a návrhářka. Další významnou osobou, která přispěla k úspěchu 

salónu byl střihač František Vobecký, který do podniku Podolské přešel od Rosenbauma
85

. 

Podnik trvale zaměstnával větší počet kvalifikovaných zaměstnanců. V roce 1938 

pracovalo v salónu přibližně sto dvacet lidí. V kanceláři byly čtyři pracovnice, čtyři střihači, 

čtyři kožešníci, čtyři kabinové manekýny, čtyři modistky, jeden skladník a asi sedmdesát  až 

osmdesát švadlen a krejčích. V salónu se pracovalo následujícím způsobem: zákaznice, která 

do podniku vstoupila se ujala prodavačka, která zjistila co dáma potřebuje, poté nechala 

přinést látky, ze kterých si zákaznice vybírala. V přijímací místnosti byly vystaveny kresby, 

vždy z kolekce, která byla předváděna na poslední přehlídce. Zákaznice si vybrala jeden 

z nabízených návrhů, po konzultaci s prodavačkou byla následně přizvána střihačka. Ta se 

během krátké chvilky snažila požadovaný model přizpůsobit zákaznici a ještě jí zhotovila šest 

jiných speciálních návrhů. U zkoušek zhotovených modelů vždy byla prodavačka a střihačka. 

Téměř vždy se těchto zkoušek účastnila i sama Hanna Podolská, která si svou ochotou a 

zájmem získala značnou klientelu. Zalíbení v modelech našly i mnohé české herečky a dámy 

z vyšší, převážně české společnosti. Pověst salónu se šířila po celé republice a na její módní 

přehlídky přijížděly zámožné dáma i švadleny z celých Čech a Moravy a následně pak šířily 

její módní styl. 

V listopadu roku 1937 Hanna Podolská ohlašuje zřízení komanditní společnosti, 

přičemž jejími společníky se stávají její syn Viktor a jeho manželka Věra Podolská. Jedinou 

oprávněnou a ručící osobou, která může firmu zastupovat je Hanna Podolská. V této době také 

salon Podolská mění svou prodejní politiku a rozšiřuje své aktivity do zahraničí. Tyto nové 

aktivity si žádají zřízení nové funkce exportního ředitele, kterým se stává Jaroslav Hejtmánek, 

s jehož příchodem se převážně pro krejčovské salony pořádají módní přehlídky a to za účelem 

prodeje kopií modelů. Své modely salon předváděl ve Švédsku, Norsku, Anglii a Holandsku, 

přičemž se převážně zaměřoval na takové krejčovské závody, které nenakupovaly v Paříži. 

První rok jejich cesty do zahraničí nebyl úspěšný a to z toho důvodu, že do Švédska přivezli 

malé manekýny, avšak Švédky byly vysoké. Následující roky již přizpůsobily své modely 

temnějším ženám a salón se stal zde velmi oblíbeným. 
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Válečná léta byla těžká i pro módní dům paní Podolské. Finanční situaci si salon 

vylepšoval šitím kostýmů pro české i německé filmy. Salon vytvořil kostýmy pro české 

filmové komedie Katakomby a Kristián, které patří mezi jedny z nejluxusnějších modelů jaké 

kdy u paní Podolské vznikly. V téže době byly také ušity kostýmy do hry Vějíř lady 

Windermerové ,konkrétně pro herečku Marii Brožovou
86

. 
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2.4 Modelový dům Arnoštka Roubíčková 

        

Obrázek  3 – Arnoštka Roubíčková, 1916                 Obrázek 4 – „módní jeviště“, 1925 

Zdroj:   UCHALOVÁ, Eva, et al. Pražské módní salony 1900-1948 = Prague fashion houses 

1900-1948 . cit. s. 201, 208. 

2.4.1 Počátky živnosti 

Salón Arnoštky Roubíčkové
87

 se v meziválečné době řadil mezi jedny z nejznámějších 

módních závodů v Praze. Zkušenosti v oboru, majitelka získala u dámské krejčové 

v Nekázance
88

. Roku 1909 získala živnostenský list a byla přijata do „Společenstva krejčí 

novoměstských v Praze“. O rok později tzn. 1910 je A. Roubíčková vedena jako majitelka 

dámského krejčovství. I přes nedostatečné vzdělání A. Roubíčkové, firma již od počátku 

vzniku velmi prosperovala. Majitelka se tak prosadila jako důmyslná obchodnice a 

podnikatelka. Vzhledem k předválečné klientele z vyšších společenských tříd A. Roubíčková 

několikrát navštívila Paříž a nechala se inspirovat místními ženami na dostizích a 

promenádách. 

Během světové války byly cesty do zahraničí za inspirací pro A. Roubíčkovou 

omezeny. Místodržitelství a policejní ředitelství zamítlo cesty do zahraničí, důvodem byla 
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v dané době nepodstatnost módních záležitostí a strach z případného přenosu politických 

zpráv. Obchod na úkor těchto vládních rozhodnutí trpěl a podnik tak nemohl konkurovat 

vídeňským a berlínským švadlenám, které do ciziny stále cestovaly. I přes veškerá omezení A. 

Roubíčková neztrácela naději a navštěvovala společnost se svými dcerami, s nimiž chodila do 

divadla a měla možnost tak prezentovat svou tvorbu. 

Převratný rok 1918 přinesl salónu Roubíčková nové složení zákazníků, avšak finanční 

obtíže české a německé šlechty znesnadňovaly splácení účtů, což vedlo k zasílání upomínek 

mnohým zákaznicím. Novými zákaznicemi byly především ženy cizích diplomatů, které 

oceňovaly široké komunikační dovednosti personálu. V salónu se mluvilo vedle češtiny také 

německy, anglicky a francouzsky. Míru kvality služeb dokládá také dvojice zákaznic, kterou 

tvořily paní Masaryková a paní Benešová. 

2.4.2 Cesty do zahraničí 

Situace pro cestování do zahraničí se po skončení války výrazně zlepšila a již 25. 

listopadu 1918 A. Roubíčková poslala žádost o pas na místodržitelství. K žádosti přiložila: 

domovský list, živnostenský list z roku 1909, doporučení Obchodní a živnostenské komory a 

dva nevyrovnané účty pařížské fy Seigniez z roku 1914. Při další cestě do Paříže úřad opět 

žádal prokázání dostatečných důvodů pro tuto cestu. A. Roubíčková své cesty zdůvodňovala 

nutností nákupu modelů a krejčovských potřeb. Od té doby A. Roubíčková pravidelně 

cestovala do zahraničí společně i s dcerou Adéle, která díky svým kreslířským schopnostem 

dokázala překreslit viděné modely. Tímto finančně salónu odlehčila, protože již nebylo nutné 

oděvy nakupovat a odpadal tak problém s jejich dovozem. V první fázi, cesty do zahraničí 

nebyly dceři Adéle povolovány, avšak koncem července 1919 se žadatelky zastala Obchodní a 

živnostenská komora, která jako důvod pro získání povolení uvedla cestu jako všeobecně 

prospěšnou z hlediska osamostatnění se od vídeňských modistských firem. 

V roce 1926, kdy se Československo nachází hospodářsky na svém vrcholu, podává 

majitelka společně s dcerou Adéle žádost o povolení pro vycestování do USA. Cílem cesty 

bylo zjistit, zda by mohly výrobky módního salónu konkurovat americkým firmám. V USA 

byly oděvy salónu A. Roubíčkové velmi oblíbené a tak americké firmy žádaly pražský salón 

k výměně modelů. 
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2.4.3 Obchodní činnost a vnitřní organizace firmy 

V počáteční fázi své podnikatelské činnosti využívala A. Roubíčková k propagaci 

oděvů svých dcer, které je nosily do společnosti a upoutávaly pozornost potencionálních 

zákazníků. O úspěšnosti salónu se můžeme přesvědčit ve filmech Únos bankéře Fuxe (1923) 

a Extase (1933), kde se kostýmy A. Roubíčkové objevují. 

Salon provozoval také kožešnickou činnost. Hlavní dovoz kožešin byl z Londýna, kde 

byly nakupovány velké balíky kožešin, které sice nebyly tak kvalitní, ale byly levné. 

Roku 1920 byla A. Roubíčková vyzvána, aby svou firmu zaprotokolovala do 

obchodního rejstříku. V důsledku obchodního rozvoje podniku, se majitelka rozhodla pro 

změnu názvu na „modelový dům“. Toto označení vedlo k šetření Obchodního soudu, zda je 

označení oprávněné. „Obchodní a živnostenská komora vyslala do salonu svého agenta, který 

vyšetřil, že oděvy se zhotovují z látek přinesených i vlastních (dovezených z Francie a 

Německa), odbyt se uskutečňuje v celé republice. Závod je umístěn ve třech salonech a 

velikosti 45 m², 30 m² a 15 m², šije se v pěti dílnách a o ploše 20 m², 45 m² a 3 x 15 m², 

zaměstnanců je šedesát čtyři, z toho pět krejčích a pět učednic, vybavení tvoří čtyři šlapací 

šicí stroje a jeden kožešnický. Zhotovují se pouze dámské obleky a švadleny se dělí podle 

druhu práce na životářky, rukavičky, sukňařky atd., takže jednotlivci pracují pouze na určitých 

kusech oděvu.“.
89

 Titul „modelový dům“ na základě tohoto šetření nebyl závodu přiznán. Aby 

závod mohl toto označení získat bylo třeba vyhledávat novinky, konstruovat nové vzory a 

nové střihy. Podle Obchodní a živnostenské komory místnosti závodu sice byly dostatečně 

reprezentativní, avšak to pro získání titulu nestačilo. V září roku 1921 byl majitelce titul 

„modelový dům“ konečně přiznán. Obchodní a živnostenská komora uznala, že závod paní 

Roubíčkové se zabývá výrobou módních modelů, kostýmů a je jedním z nejpřednějších 

závodů v Praze. 

A. Roubíčková postupně zakládala filiálky v Karlových Varech pod názvem Ernestine 

Roubitschek – Handel m. Damenkleidern- Huten sowie die  Ausfertigung, Umänderung und 

Ausbesserung derselben, Karlsbad Esplanade, které byly činné do roku 1925. V letech 

hospodářské krize roků 1931 a 1932 byly filiálky otevírány jen na letní sezónu. Své 

zastoupení měla firma také v Paříži, kde se o podnik starala příbuzná Roubíčkových. 
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2.4.4 Závěr podnikání 

Zpomalení aktivní činnosti salónu přichází v roce 1932 v období hospodářské krize, 

kdy si salón i s dílnami Roubíčková přestěhovala do nově zakoupeného domu. Od roku 1932 

do roku 1938 výše provozního kapitálu klesá. Židovský původ majitelky se následně stává 

důvodem, aby byla převezena do Terezína a její majetek arizován. V září roku 1943 je 

vymazán z obchodního rejstříku a podnik zaniká.
90

 

2.5 Konfekční závod - Jan Nehera, oděvní služba Prostějov 

 

 

Obrázek 5 – Bývalé prostory konfekčního závodu - Jan Nehera, oděvní služba Prostějov 

Zdroj:  Dostupné z www: http://www.slavnestavby.cz/stavby/stavby-prostejov/odevni-podnik-

prostejov. [cit. 2012-04-30] 

 

2.5.1 Počátky podniku 

První podnikatelská činnost Jana Nehery začala v dílně jeho otce, kde pracoval jako 

zaměstnanec a prodával šité obleky. Cílem Jana Nehery bylo zaměřit svou výrobu na 

konfekci, a proto se rozhodl, že pod jménem svého otce společně se svými dvěma společníky 

– Jakubem Sekaninou a Františkem Dokoupilem zahájí podnikání v oblasti konfekce. Výrobní 

činnost byla zahájena v roce 1923 na počátku začínající československé prosperity, se 

                                                 
90

 viz UCHALOVÁ, Eva, et al. Pražské módní salony 1900-1948 = Prague fashion houses 1900-1948. s. 201-

211.  

http://www.slavnestavby.cz/stavby/stavby-prostejov/odevni-podnik-prostejov
http://www.slavnestavby.cz/stavby/stavby-prostejov/odevni-podnik-prostejov
javascript:open_window(%22http://katalog.svkos.cz:80/F/23AB51RGDFI319MH1J4987TAGNUDRF6PQR6YBRMIDCAJIV63AD-56705?func=service&doc_number=000532090&line_number=0019&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://katalog.svkos.cz:80/F/23AB51RGDFI319MH1J4987TAGNUDRF6PQR6YBRMIDCAJIV63AD-56705?func=service&doc_number=000532090&line_number=0019&service_type=TAG%22);


 41 

základním kapitálem 9000 korun. Oděvy byly zhotovovány takovým způsobem, že pro krejčí 

již byla v konfekčním závodě předem látka nastříhaná a připravena, a připravena ke 

konečnému zpracování. Krejčí byli vybaveni nitěmi, látkami, knoflíky, vycpávkami atd. a 

práci si nosili domů, kde se na přípravě předem daného návrhu oděvu podílela celá rodina. 

Hotové oděvy pak krejčí zanesl nazpět do firmy a po překontrolování zhotovené práce dostal 

zaplaceno (3, s. 52).
91 

Touha Jana Nehery po vlastní konfekční firmě byla tak velká, že se roku 1927 rozešel 

se svými společníky a založil si svou novou oděvní firmu. Do obchodního rejstříku byl 

podnik zapsán v roce 1932 pod názvem Jan Nehera, tovární výroba oděvů. O rok později byla 

firma přejmenována na Nehera, oděvní služba. Výrobu konfekce zaměřil především na 

výrobu pánských, chlapeckých a dětských oděvů, které byly prodávány obchodníkům. 

Vzhledem k tomu, že se postupem času začali jednotlivý odběratele finančně hroutit, rozhodl 

se po vzoru Tomáše Bati a jeho největšího prostějovského konkurenta Arnošta Rolného pro 

založení vlastní sítě prodejen. První prodejna byla otevřena v Praze na Václavském náměstí. 

Postupem času Nehera zakládal rozsáhlé sítě prodejen po celém území státu včetně 

Podkarpatské Rusi. Během několika let se podařilo firmě na konfekčním trhu nejen obstát, ale 

podnik se stal jedním z největších konfekčních závodů v prvorepublikovém Československu. 

Významným konkurentem Jana Nehery se stal prostějovský podnik Rolný, s kterým 

na konfekčním trhu soutěžil nejvíc. Jejich konkurenční boj v 30. letech vyústil až do sporů, 

které vedli nejen na stránkách časopisů a novin, ale také v soudní síni. Předmětem sporů byla 

stejná strategie, kterou v podnikání používali.  

Soutěživost těchto podniků přispěla oběma firmám k úspěchu v zahraničním obchodě. 

Stali se nejen významnými dodavateli do ciziny, ale také zakládali v těchto zemích vlastní 

filiálky. Co se modernizace a racionalizace týče, od roku 1934 Nehera zavedl do svého 

podniku pásovou výrobu, která měla za následek zvýšení produkce podniku i počty 

zaměstnanců. 

2.5.2 Inspirace 

 Jan Nehera se ve svém podnikání jednoznačně nechal inspirovat Tomášem Baťou. Z 

baťovského systému převzal zejména organizaci výroby, ale také styl prodeje, velký důraz 
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kladl na intenzivní reklamu, důkladnou péči o zákazníka a také starost o zaměstnance. 

Domácí filiálky založeny od roku 1931 se plně shodovaly s převzatým baťovským systémem. 

Obchodní strategie Neherova závodu se natolik podobala baťovskému typu podnikání, že se 

nad tím v roce 1933 dokonce pozastavil i odborný časopis Krejčovské zájmy.  Podobnost 

obou firem vedla k všeobecné otázce, zda Nehera a Baťa nejsou mezi sebou propojeni. V 

následujícím čísle pak vyšel článek pod názvem: „Je konfekční továrna firmy Nehera podnik 

Baťův nebo není!“ V závěru článku pak stálo: „Ať se firma Nehera nediví, že přizpůsobuje-li 

se, se svou obchodní organizací a reklamním systémem firmě Baťa, že vznikají u konkurence 

tyto dohady.“ Skutečností však bylo, že firma Nehera sice kopírovala Baťovu obchodní 

strategii s velkou pečlivostí, stále ale zůstávala samostatným podnikem, který nebyl na 

Baťových závodech závislý. 

Filosofii svého podniku Nehera vyjádřil reklamním sloganem: „Od výrobce přímo ke 

spotřebiteli“. Tuto myšlenku se snažil dát spotřebiteli tak jasně najevo, že zákazník mohl ve 

výkladní skříni prodejen najít kalkulační rozpis vztahující se ke každému druhu zboží 

zvlášť.
92

 

2.5.3 Nadnárodní podnikání 

Co do rozsahu obchodní sítě se mohl měřit s Baťou, od kterého rovněž opsal prodejní 

ceny končící na devítku. Aby dostatečně podpořil prodej, začal budovat pobočky i v dalších 

zemích. První vznikla roku 1936 ve švédském Stockholmu, kde firma zřídila i akciovou 

společnost pro lepší koordinaci a podporu prodeje. Dále se firemní strategie zaměřila na 

oblast severní a jižní Afriky, kde největší expanze podniku směřovala především do marocké 

a egyptské oblasti a jižní Afriky
93

. Tyto lokality byly ve druhé polovině 30. let rychle se 

rozvíjejícími trhy, které ještě nebyly přesyceny zahraniční konkurencí. 

Rostoucí počet závodů Neheru nutil, aby se zabýval racionalizací a modernizací 

výroby. Na základě poznatků získaných ze Spojených států, Holandska, Švédska a Ruska se 

rozhodl pro vybudování vlastního výrobního systému. Nešlo při něm sice o klasickou 

pásovou výrobu, přesto se produkce výrazně zefektivnila. Mechanizace zlevnila výrobu a 

zároveň zpracované oděvy byly kvalitnější. Kupujícími se staly i vrstvy z nižší příjmové 

vrstvy a podnik se tak rozšířil o novou kupující skupinu zákazníků. Firma byla schopna 
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nabídnout oděvy v několika kvalitativních i cenových hladinách a prodejny byly koncipovány 

tak, aby zákazníkovi předložily vše, co mohl potřebovat. Podnik nabízel nejen oděvy, ale také 

nejrůznější doplňky a obuv. Samozřejmostí pak byla také možnost využití dalších služeb, jako 

úpravna, správkárna či žehlírna. 

2.5.4 Ukončení expanze 

Vznik protektorátu Čechy a Morava expanzi prostějovské firmy ukončil. Němečtí 

fašisté si podmanili většinu českého průmyslu spolu s oděvním průmyslem. Jan Nehera byl 

vězněn a nakonec se stal jen formálním majitelem firmy, přičemž faktickým majitelem byla 

německá firma „Hanisch a spol.“
94
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3 Využití řešené problematiky v médiích 

3.1 Editorial 

 

Změna je život 

 

Léto se pomalu blíží a já ne a ne něco rozumného v šatníku najít. Vždy když jdu po 

ulici a dívám se na kolemjdoucí, tak ke své vlastní úlevě zjišťuji, že nejsem sama. Více lidí 

nemá co na sebe. Elegance dob minulých je dávno pryč. Lidé se přestali o sebe starat a hledět 

na to jak vlastně vypadají. Těžko někoho tlačit do něčeho s čím se neztotožňuje a diktovat mu 

vkus. Dá se to pochopit, ale proč se tolik lidí obléká „po tmě“…. 

 

Českou, ale i světovou módu vytvářejí celebrity a známé osobnosti, kterých na 

stránkách časopisu najdeme velké množství. Mnoho lidí žije v představách, že když se obleče 

jako filmová star, tak je „cool“ a sklidí u všech úspěch. Bohužel není to tak. Kdybychom se 

měli řídit například módními výstřelky skandální Lady Gaga a v jednom z jejich oblečků vyjít 

na ulici, tak by se výrazně zvýšila nehodovost aut. 

 

Současný trh je přesycen nejrůznějšími druhy oblečení, které dávají možnost najít 

v něm to, co se nám opravdu líbí. Problém nastává, když se nám líbí vše a začneme na sebe 

oblékat veškerý obsah šatní skříně. I já měla a možná ještě mám na sobě občas oblečeno něco 

výstředního, co nedá druhým spát. Čím jsem ale starší, tím v jednoduchosti nacházím stále 

větší zalíbení a podle reakcí okolí soudím, že je to ten správný směr. 

 

Važme si jednoduchosti, vždyť je to snoubenka elegance. 

 

 

 

Barbora Urbišová 
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3.2 Úvodník 

JÍZDA NA VLNÁCH MÓDY PRVNÍ REPUBLIKY 

 
Pojem „první republika“ je pro 

většinu z nás spojen s obdobím 

hospodářských vln, díky kterým se 

společnost ocitala na vrcholu i na samém 

hospodářském dně. Osamostatnění 

Československa od monarchie otevřelo 

dveře technickým tak i kulturním 

možnostem. Využili jich noví, ale i 

stávající majitelé nejrůznějších podniků. 

Móda a módní průmysl nestály stranou. 

Kráčely ruku v ruce s dobou a na tržním 

poli si svébytně držely své místo až do 

počátku 2. světové války, která 

pomyslnou nit úspěchu přetrhla. 

 

Špičková móda – právě tak lze 

označit tvorbu prvorepublikových módních 

návrhářů a tvůrců. Salóny jako takové se 

na našem území vyskytovaly už v 19. 

století. Na módních výstavách panští krejčí 

slavili úspěch a těšili se světovému uznání.  

„ Ti nejlepší – jako třeba Robert Krach – 

šili pro císařský dvůr. Už v 70. letech 19. 

století jsou v Praze dámské šaty 

označovány etiketami a nášivkami. Je 

vidět, že krejčí měli svou profesionální 

hrdost a zakládali si na jménu firmy,“ 

popisuje dobu Eva Uchalová, kurátorka 

sbírky historického textilu a módy, která je 

k vidění v Uměleckoprůmyslovém museu 

v Praze. 

 

Módní salón Hany Podolské 

Zdroj: www.radio.cz 

 

Kvalita a profesionalita bylo dědictví, které 

si pozdější generace krejčích a módních 

tvůrců dvacátých let 20. století vzala za 

své.  

Zlatá dvacátá 

Vznik První republiky znamenal 

mimo jiné pro československou společnost 

demokratizaci módy. Většina lidí si žádala 

kvalitní oděv. Styl a elegance se staly 

součástí národní identity mladého 

Československého státu. Mezi 

nejvýznamnější módní podniky 20. let se 
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řadily závody Hanny  Podolské a  Oldřicha 

Rosenbauma. Jednalo se o luxusní salóny, 

v kterých si mohlo dovolit šít jen horních 

deset tisíc obyvatel. Salóny se pyšnily 

zákaznicemi především z oblasti politické, 

filmové, ale také z řad bohatých 

podnikatelů.  O luxusu oděvů vypovídá 

nejen kvalitní materiál a zpracování látky, 

ale také částka, za kterou se oděvy 

prodávaly. Odpolední komplet z roku 1927 

u Rosenbauma bylo možné pořídit za 7200 

korun, „Šlo o poměrně vysokou částku. 

Podle statistik měl v roce 1929 ministr plat 

9000 korun,…“ uvedla Eva Uchalová. Šaty 

u těchto významných tvůrců nebyly levnou 

záležitostí, ale trh myslel i na méně 

zámožné a vytvářel oděvy i pro ně. 

Konfekce byla ideální alternativou.  

Adina Mandlová 

www.google.cz 

Krize – raketový nástup konfekce 

Vedle vyhlášených módních salónů 

slavil úspěch také konfekční průmysl, 

který nabízel zákazníkům nejen nízkou 

cenu, ale také kvalitu průmyslově 

vyrobených oděvů. Počet zákazníků během 

30. let, kdy krize dorazila i na území 

Československa, dosáhl na poli konfekce 

svého vrcholu. Lidé neměli dost peněz na 

nákup drahých látek a oděvů šitých na 

míru. Konec 30. let byl bezesporu pod 

nadvládou konfekčního průmyslu, který 

silně konkuroval módním salónům, jejichž 

největší sláva byla tatam. Důvodem byl 

nejen konkurenční boj, ale také hrozba 

války ze strany nacistického Německa, 

která utlumila činnost mnohých salónů. 

„Jen málo židovských podnikatelů se 

zachránilo emigrací, mezi nimi například 

Rosenbaum,“ uvedla Eva Uchalová. 

Móda včera a dnes 

Poctivost a úcta byly jedny 

z hlavních zbraní prvorepublikových 

prodejců v oblasti módy. Kvalita a servis 

byl zaručen. „Jen nostalgicky se můžeme 

za těmito časy ohlédnout. Co bylo dříve, 

nyní už neplatí. Masová výroba 

nekvalitních, levných oděvů, zákazníky 

donutila zanevřít na kvalitní zakázkovou 

výrobu módních salónů,“ komentuje 

současnou situaci Květa Mrakviová, 

majitelka ostravského krejčovství Sharon 

Style, která hledá cesty jak se na 

současném módním trhu prosadit. 
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3.3 Interwiev 

 „ Móda nám nediktuje“ 

Rozhovor s Květou Mrakviovou, majitelkou zakázkového krejčovství  

 

Kvalitní služba zákazníkům, individuální přístup a nadstandardní servis řadí ostravský 

módní salón Sharone Style mezi naprostou špičku v oblasti odívání žen i mužů. O módě, 

i o tom, jak úspěšně provozovat krejčovský salón jsem si povídala s Květou Mrakviovou. 

 

Květa Mrakviová, zdroj: www.google.cz 

 

Co vás před dvaceti lety vedlo k tomu, 

abyste si pořídila krejčovství? 

 

Byl to můj sen od dětství. Už jako mladá 

holka jsem si na sebe šila oblečení a vůbec 

jsem nepřemýšlela nad tím, že bych 

v budoucnu dělala něco jiného.  

 

Jaké byly začátky vašeho podnikání?  

 

Začínala jsem sama, v malé dílně, v domě, 

kde jsem bydlela. Během následujících 4 

let jsem si sehnala prvního zaměstnance a 

postupně podle toho, kolik bylo práce, se  

 

počet zaměstnanců navyšoval. Práce bylo 

stále víc a víc a já přijímala personál, až do 

té výše co je teď. 

 

Dá se tedy říct, že se vám dnes daří? 

 

Myslím si, že dnes se nedaří nikomu. Dá se 

přežít, ale nesplňuje to úplně mé představy. 

Rok od roku je to těžší, člověk musí 

vynaložit více aktivity, aby si udržel to na 

co je zvyklý. Práce sice přibývá, ale to co 

se vydělá, pohltí náklady. 

 

To jste mě ale překvapila! Na webových 

stránkách jsem totiž našla spoustu 

krejčovství, která nabízejí své služby. 

Nepřipadalo mi, že se jim nedaří. 

 

Dost švadlen šije doma, ale pokud byste 

hledala salóny, které relativně prospívají, 

tak by vám stačily prsty jedné ruky. Tady 

v Ostravě jich je opravdu málo. 

Podnikatelsky působím i v Praze, kde 

http://www.google.cz/
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najdete salónů více. Nejsou desítky a jen 

několika málo se v současnosti daří. 

Máte nějaký konkrétní vzor v oblasti 

módy, který vás inspiruje? 

 

Vidíte, nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. 

Já mám jen cíl. Chci být prosperující 

módní salón, který má velkou klientelu a 

má stále hodně práce. Když se tak 

zamyslím, v České republice není v 

současnosti žádný salón, který by byl tak 

výrazný a dobrý, aby se stal mým vzorem.  

 

Krédo vašeho podniku je kvalitní služba 

zákazníkům, individuální přístup a 

nadstandardní servis. To je také heslo 

módních salónů 20. let. Je to jen náhoda, 

nebo byla První republika třeba i 

částečnou inspirací? 

 

Určitě to bylo částečnou inspirací, protože 

z filmů tehdejší doby je jasně vidět jak to 

krásně fungovalo, „náš zákazník = náš 

pán“. Na trhu byli klienti, pro které bylo 

přirozené nechat si šaty šít na míru a s tím 

souvisel i způsob podnikání. Jestliže je pro 

mě něco z tehdejší doby vzorem, tak je to 

způsob poskytování služeb v oblasti 

krejčovství. 

       

Kdo tvoří většinu vaší klientely? 

  

Velkou část tvoří stálí zákazníci, kteří se 

šatí v podstatě jen u nás a jen nějaké 

minimum nakupují jinde v obchodě. 

Kromě těchto jednotlivých zákazníků, 

máme také spoustu objednávek většího 

charakteru, ale ne že bychom šili sériově. 

Od minulého roku šijeme pro moderátory 

České televize, především pro Voldánovou, 

Augustovou, Zárybnickou. Jde o kostýmy 

na míru, kde spolupracuji s  výtvarnicí.  

 

Pánský a dámský model, zdroj: 

www.google.cz 

Vedle těchto známých osobností, které 

vám dělají reklamu, je ještě někdo jiný, 

kdo vám takto dělá propagaci a třeba je 

i vaší tváří? 

 

Tváří našeho salónu je Vladimír 

Brunton, což je umělecký fotograf, který se 

u nás obléká. Ale kromě něj, žádnou 

konkrétní tvář našeho podniku nemáme. 

Šijeme pro různé celebrity. 

 

Co si myslíte o současné konfekční 

tvorbě? Má co nového nabídnout? 

 

Obchodní centra a domy jsou 

http://www.google.cz/
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přesyceny nekvalitními věcmi, kde třeba 

materiál je příšerný. To, co si člověk nechá 

ušít u nás, ve srovnání materiálu a kvality 

ušití, je opravdu v lepším poměru. 

Samozřejmě, to co si nejsem schopná ušít, 

to si tam koupím, ale co se dá, tak si ušiji. 

A myslím si, že kdo tento způsob 

pořizování oděvů vyzkouší a zažije si ten 

rozdíl, tak pokud ty peníze má, vrací se 

zpět do našich vod. 

 

Móda se mění ze dne na den, má to na 

vaší  tvorbu nějaký vliv? 

 

Určitě jsou nějaké módní trendy, 

které se mění, ale jinak si myslím, že za ty 

poslední roky v podstatě není žádný módní 

diktát. Není nic, co by se vyloženě nosilo a 

nenosilo. Momentálně spolupracuji s Janou 

Kopeckou, což je kostýmní výtvarnice, 

která tvořila šaty pro všechna kola Star 

Dance a s ní jsme vždycky šili všechny 

styly oblečení. Módní trendy sleduji, ale to, 

co je módním trendem, není vždycky to, co 

si zákazníci žádají. V podstatě bych řekla, 

že módní trendy jako takové nešijeme. 

Tvoříme věci nadčasové. 

 

Oblečení, které jsem měla možnost vidět 

na vašich internetových stránkách 

opravdu nadčasové je… 

 

To je jen zlomek toho, co my 

děláme. Už jsme dávno překonali to, co je 

na webových stránkách možno vidět a 

myslím si, že mnohonásobně. Není ale čas, 

abychom všechno na internetu ukázali. 

 

Ženy první republiky byly velmi 

kreativní a uměly se hezky a vkusně 

obléct. Jak vidíte současnou českou 

ženu, má vkus? 

 

(dlouhá odmlka)……Ne.  Převažují 

ženy, které vkus nemají. Bohužel. 

 

Máte tedy pro ty, co se chtějí ve světě 

líbit, nějakou radu, jak se oblékat? 

 

Určitě platí a také vždycky platilo, 

že méně je někdy více a že v jednoduchosti 

je krása. To, že jsou některé ženy oblečeny 

nevkusně, pramení hlavně z toho, že na 

sebe naplácají možná hodně hezkých věcí, 

ale ne vždy patří k sobě. Pokud ale žena 

pracuje, nebo bude chtít pracovat na 

nějakém významném postu, tak by podle 

mého názoru měla vyhledat stylistu. Stačí 

jedenkrát, dvakrát si nechat nakombinovat 

šatník a naučí se nosit oblečení tak, aby to 

mělo hlavu a patu. Mnoho lidí si myslí, že 

když si koupí časopis a vidí tam určitou 

slátaninu věcí, že v tom mohou chodit 

kamkoliv a kdykoliv. Ale není to tak. 

Opravdový seriózní styl v těchto 

časopisech nenajde. 

 

Děkuji za rozhovor. 
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3.4 Anketa 

1. Co se vám vybaví pod pojmem móda První republiky? 

2. Jak byste charakterizoval(a) současnou módu? 

 

Markéta Amlerová, studentka a příležitostná modelka, 22 let 

 

1. Pod pojmem móda 1. republiky se mi vybaví Adina Mandlová v krásné bílé večerní 

róbě ve filmu Kristián. 

2. Současná móda má jen několik málo prvků, které jsou stálé. Mění se téměř okamžitě. 

 

Filip Gajdečka, prodavač konfekce, 26 let 

 

1. Klobouk, který nosil snad každý. Škoda, že se tento trend neudržel do současnosti, 

bylo by to zábavné. 

2. Módní je dnes vše, co se objeví v televizi, časopisech nebo novinách. Lidé nosí to, co 

se jim líbí a humbuk okolo jejich oblečení je baví. Lidé jsou exhibicionisté. 

 

Květa Mrakviová, majitelka krejčovství, 48 let 

 

1. Mě se vybaví kvalitní služby zákazníkům, snaha prodejců udělat pro své zákazníky 

maximum.  

2. Současnou módu tvoří levné oblečení, které nemá dostatečnou kvalitu. Věci jsou 

hezké, ale zpracování otřesné.  

  

Klára Stašová, studentka oděvní průmyslové školy, 16 let 

 

1. Vybaví se mi krásné dámy s ještě krásnějšími šaty, které si nechávaly šít na zakázku u 

krejčích.  

2. Dnes se nosí vše a móda nemá jasná pravidla. Styly se neustále vrací a netvoří se nic 

nového, čerpáme inspiraci převážně z 60. a 80. let. 

 

Lubomír Zedník, důchodce, 86 let 

 

1. Vidím to jako dnes, ženy měly vkus a oblékaly se moc hezky. Maminka si musela 

většinu šatů šít, protože jsme neměli moc peněz. Bylo to krásné období. 
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2. Módu? Neřekl bych, že tady nějaká móda vůbec je. Je to spíš chaos. 

4 Závěr 

Tato práce je zaměřena na vývoj hospodářství v letech 1918 – 1938 s přihlédnutím na 

to, jaký vliv mělo hospodářství na módní průmysl. Československo se v námi sledovaném 

období díky hospodářským cyklům, nacházelo jak na vrcholu všeobecné ekonomické a 

hospodářské prosperity, tak na jeho samém hospodářském dně. 

První léta v důsledku světové války v novém československém státě let 1918 – 1921, 

představovala úsek hlubokého poválečného rozvratu výroby. Léta 1921 – 1923 se 

vyznačovala relativní nadvýrobou a převahou nabídky nad poptávkou. Tento problém se 

projevil také v textilním průmyslu, kdy nedostatečný odbyt provázel jak zahraniční, tak i 

domácí trh. V módním průmyslu jsou první poválečná léta ovlivněna především konfekční 

výrobou. Oproti zakázkovým domům vyrábí konfekční průmysl levnější oděvy a stává se tak 

významným konkurentem zakázkových módních domů. 

Hospodářsky nejúspěšnějším obdobím 1. republiky se z hlediska ekonomického a 

sociálního rozvoje stala léta 1924 – 1929. K oživení hospodářství přispěla rostoucí poptávka 

po československých výrobcích na zahraničním trhu. Toto období se také vyznačuje 

technickými inovacemi a racionalizačními trendy. V rámci textilního průmyslu se jednalo o 

období, v kterém mnohé podniky byly ovlivněny konkurencí a nedosáhly své předválečné 

úrovně. Na druhé straně zde existovaly podniky, které prosazovaly progresivní trendy řízení a 

dosáhly v textilním průmyslu úspěchu. 20. léta se v módním průmyslu vyznačují velkou 

prosperitou, lidé si žádají kvalitní oděv, který jim zakázkové módní domy mohou nabídnout. 

Vedle módního průmyslu slaví úspěch také konfekční průmysl, který kopíruje oděvy módních 

salónů a na trhu je nabízí za nižší ceny, což umožňuje nákup kvalitních a módních oděvů i 

nižším sociálním skupinám. 

Úspěšné období hospodářské prosperity v Československu přerušila roku 1929 

hospodářská krize. První léta ekonomické krize se projevila roku 1930, přičemž 

nejkritičtějším rokem se stal rok 1933. Průmyslové hodnoty v tomto období klesly téměř na 

poloviční hodnoty. Hospodářská krize zasáhla všechny oblasti průmyslu, ušetřen nebyl ani 

textilní. Nelépe si na trhu poradil průmysl konfekční. V tomto období registrujeme vznik 

různých konfekčních firem, které nabízely levnější nákup oděvů. Lidé neměli dostatek financí 

a tak v rámci oděvů volili pro koupi levnější variantu. Díky krizi, která v textilním průmyslu 
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nastala měly utlumenou činnost také módní salony, avšak spolky, jejichž součástí byli, jim 

v tomto nelehkém čase nabízely podporu. 

Od roku 1934 se výroba a odbyt Československa postupně dostával ze stagnace. 

K tomuto oživení přispěly státní zásahy a především hrozba ze strany Německa, která vedla 

k rozvoji průmyslu úzce souvisejícím se zbrojením. Válečné vyhlídky podpořily také textilní 

průmysl, v němž docházelo k výrobě vojenských oděvů a zakázky byly zadávány jak státním, 

tak i soukromým firmám. Pro mnohé konfekční firmy představovalo období 30. let období 

prosperity, v němž se rozvíjela jejich činnost. Úspěšné módní salóny, které byly v rukou 

židovských majitelů, postupně až do roku 1939 opouštěly Československo, nebo se stahovaly 

do ústraní. Důvodem tohoto ústupu z trhu bylo ohrožení ze strany nacistického Německa. 

Po zpracování historie podniků: Modelový a zakázkový dům Hanna Podolská, 

Modelový dům – Arnoštka Roubíčková a Jan Nehera, oděvní služba Prostějov lze potvrdit, že 

tito vybraní zástupci z řad modelových domů a konfekce byli ovlivněni hospodářským 

vývojem Československa. Dle výše uvedeného, je obecná charakteristika hospodářského vlivu 

na textilní průmysl, která je zpracovaná v první kapitole, ve shodě s historicko-hospodářským 

vývojem konkrétních podniků uváděných v druhé kapitole. 

Třetí kapitola, která řeší danou problematiku s využitím v médiích, je tvořena 

článkem, v kterém je nastíněna historie prvorepublikové módy a jeho současný stav. 

V návaznosti na článek je zpracován rozhovor se současnou, úspěšnou majitelkou krejčovství 

Květou Mrakviovou. Řešená problematika je doplněna anketou a editorialem. 

Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat vývoj hospodářství v československém 

státě v letech 1918 – 1938 a jeho vliv na módní průmysl. Původní snahou bylo danou 

problematiku v oblasti módy prozkoumat hlouběji, avšak při vyhledávání zdrojů se ukázalo, 

že množství literatury týkající se módního průmyslu je velmi omezené. I přes tento negativní 

faktor, jsem vedena k závěru, že se v práci podařilo námi vytyčený cíl dodržet. 

Práce poskytla ucelený pohled na vývoj hospodářství a textilního průmyslu 

v provázanosti s průmyslem módním, v meziválečném období na území Československa. 

Dalším směrem, kterým bychom se v bádání mohli vydat je období 2. světové války a 

následný nástup komunistického režimu. Tato období jsou specifická jak politicky, tak 

kulturně a silně ovlivnily vývoj módního průmyslu a to až do současnosti. 
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