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Abstrakt 

Závěrečná práce se zabývá obdobím první republiky. V první části je zmíněn historický a politický 

vývoj. V druhé části je podrobně rozebrána móda tohoto období. V práci je popsáno několik 

módních salonů a módní změny během let. Zajímavé jsou také formy reklamy, které se již tehdy 

objevovaly. Poslední část je o pohledu mých předků na tuto dobu, který znám z vyprávění 

a z fotografií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Ce travail s´oriente vers l’époque de la Première république. La première partie mentionne 

l’histoire et l’évolution politique. La deuxième partie analyse la mode de cette epoque-là. 

Dans le travail est décrit quelques salons de mode et le changement de styles de la mode pendant 

des années. Ce qui est intéressant ce sont aussi des formes de publicités, qui apparaissent depuis 

cette époque-là. La dernière partie concerne le point de vue de mes ancêtres, que je connais de 

leur narration et de leurs photos. 
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ÚVOD 

Psát závěrečnou práci o první republice mě napadlo, jakmile jsem byla na návštěvě na Slovensku 

u svých pratet, a objevila jsem krásné staré fotografie z tohoto období. Konkrétně mě zaujalo, 

co mají na fotkách oblečené, a tak se móda první republiky stala jasnou volbou. 

Chtěla bych svojí prací alespoň trochu zaujmout a přinést na první republiku i jiný pohled, než 

politický. 
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1 PRVNÍ REPUBLIKA OBECNĚ 

Po roce 1918 se Evropa vzpamatovávala z konce první světové války. Země byly z bojů poničené, 

zemřela spousta lidí, a co nedokázala zničit válka, zmařily nemoci. Rozšířila se španělská chřipka, 

tyfus a další smrtelné choroby. Po prohře ve válce Rakousko-Uhersko kapitulovalo a říše se 

rozpadla. Začali se utvářet nové státy, upravovat hranice některých zemí. Zánik Rakouska-Uherska 

znamenal vznik nových tzv. nástupnických států. A mezi nimi i samostatného Československa. 

1.1 Události předcházející vzniku ČSR 

Prvním krokem k vytvoření samostatné republiky bylo ustanovení Národního výboru v červenci 

1918 v Praze v čele s Karlem Kramářem. Splňoval funkci základního politického orgánu Čechů. 

Byl složen ze zástupců politických stran podle výsledků posledních parlamentních voleb z roku 

1911. Národní výbor začal okamžitě připravovat první zákony snad budoucího státu. 16. října 1918 

se pokusil císař Karel I. o záchranu monarchie slibem o federalizaci říše. Jejímu rozpadu se však již 

zabránit nedalo. 

V říjnu 1918 uznala Dohoda Československou národní radu jako nejvyšší představitelku Čechů 

a Slováků v zahraničí. 18. října předal T. G. Masaryk americkému prezidentu W. Wilsonovi 

Washingtonskou deklaraci, ve které se vyhlašuje samostatnost československého státu jako 

demokratické republiky. O den později zaslal rakouský ministr zahraničí Julius Andrássy 

Spojeným státům nótu, v níž přistupuje na mírové podmínky prezidenta Wilsona a s těžkým 

srdcem souhlasí i s uznáním práv Čechoslováků a Jihoslovanů. Tato nóta je považována za 

kapitulaci Rakouska-Uherska i úplný konec staré monarchie. 

1.2 Vyhlášení samostatnosti 

28. října 1918 noviny oznámily kapitulaci Rakouska-Uherska a již od 9 hodin ranních se shlukovali 

lidé na Václavském náměstí a strhávali tolik nenáviděné symboly rakouského mocnářství. Za 

doprovodu kapel vyhlašovali samostatnost. Národní výbor se prozatím ujal vlády. V jeho čele stálo 

5 politiků - Alois Rašín, Antonín Švehla, František Soukup, Jiří Stříbrný a Slovák Vavro Šrobár. 

Často jsou označováni jako „muži 28. října“. Tento den si každý rok připomínáme státním 

svátkem. 

30. října 1918 na shromáždění v Turčianském sv. Martině se Slováci připojili k vyhlášení 

samostatného Československa a souhlasili tak se soužitím s Čechy. 
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13. listopadu 1918 byla přijata prozatímní ústava. O den později se poprvé konalo zasedání 

Národního shromáždění, na kterém bylo přijato usnesení o státu na republikánských principech, 

a Habsburkové byli zbaveni vlády. Jako prezidenta zvolili T. G. Masaryka a prvním předsedou 

vlády se stal Karel Kramář. Vedoucí osobnost Slováků - Milan Rastislav Štefánik, bohužel, 

zahynul při neobjasněném leteckém neštěstí (4. května 1919). Dlouhá léta se objevovaly spekulace, 

že šlo o atentát naplánovaný českou vládou, nikdy to však nebylo potvrzeno. Na zasedání byly 

odsouhlaseny i dva první zákony - zákon o osmihodinové pracovní době a zákon o zrušení 

šlechtických titulů. Později následovaly další důležité zákony, jako např. všeobecné volební právo 

pro ženy, právo na placenou dovolenou nebo právo na schválení podpory v nezaměstnanosti. 

1.2.1 Vymezení hranic Československa 

Nově vzniklá Československá republika obsáhla země Koruny české v jejich historických hranicích 

a severní část bývalého Uherského království - Slovensko a Podkarpatskou Rus. Stát tedy tvořilo 

celkem 5 zemí: Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. 

  

Obrázek 1 „Muži 28. října“ 
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1.2.2 Obyvatelstvo 

Vedle dvou rovnoprávných národů - Čechů a Slováků (celkem 66%) zde žilo i několik 

národnostních menšin. Němci (21,9%), Maďaři (4,6%), Ukrajinci a Rusíni (3,6%) a Poláci (0,5%). 

 

  

Obrázek 2 Mapa Československé republiky do roku 1928 

Obrázek 3 Mapa národnostního složení prvorepublikového Československa 
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Obrázek 4 Graf složení obyvatelstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší potíže způsobovalo republice německé obyvatelstvo v pohraničí, které nesouhlasilo se 

vznikem ČSR a chtělo se připojit k německému Rakousku. Situace nakonec musela být řešena 

obsazením pohraničí československou armádou. Spory propukly také o území Slovenska, které 

Maďaři odmítli vydat a vojensky ho obsadili. Jejich vojska se stáhla až po zásahu Dohody. V klidu 

nezůstávalo ani území Těšínska, jehož velkou část zabrali Poláci. Spor vyřešila v roce 1920 až 

mezinárodní komise rozdělením Těšínska na českou a polskou část. 
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Obrázek 5 Státní znak Československa 
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V nově vzniklém státě nechybělo obyvatelům nadšení. Byli přesvědčeni, že si svou prací 

vydělávají na život, který už nebude plný bídy a nouze. Vznikaly a rozvíjely se malé živnosti, ale i 

velké hospodářské celky. Toto nadšení ze svobody však nestačilo na odstranění problémů 

a rozporů. Patrný byl rozdíl mezi hospodářsky silnými zeměmi Koruny české a zaostalým 

Slovenskem a Podkarpatskou Rusí, kde navíc existoval také jazykový problém. Většinu obyvatel 

tvořili Rusíni, ti však hovořili šesti různými nářečími. Mnoho lidí tam neumělo číst a psát, proto 

nepřicházelo v úvahu, že by si Rusíni v rámci Československa spravovali svou oblast sami. Tím 

však došlo k porušení dohod a napětí rostlo. 

Na Slovensko i Podkarpatskou Rus odešlo mnoho mladých nadšených Čechů, aby pomohli šířit 

vzdělanost a přispět k rozvoji těchto zemí. Místní obyvatelé ale neměli zájem přijímat českou 

kulturu a Češi zase neznali tu jejich. Tento dobrý úmysl skončil špatně, protože se tu Čechy nikdy 

mít rádi nenaučili a považovali je jen za „nafoukané přivandrovalce“. 

Dále se ve své práci nehodlám zabývat politikou, protože si myslím, že je to velmi složité téma 

a nikdy se všichni neshodnou, zdali to či ono řešení bylo správné. 

1.3 Dvacátá léta - období rozkvětu 

Daleko více mě zaujalo téma první republiky jako země rozkvětu v dvacátých letech minulého 

století. Dvacátá léta znamenala hospodářský rozvoj. Na mnoha místech se začala zavádět elektřina 

a zvyšovala se tovární výroba. Významné postavení tehdy získal obuvnický průmysl pod vedením 

Tomáše Bati. 

V této době nastal dočasně i klid v politice. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi se začaly stavět 

školy. Rozvíjela se kultura i umění. Významnými osobnostmi české literatury byli např. bratři 

Čapkovi, Jaroslav Seifert nebo Jaroslav Hašek. Na scéně Osvobozeného divadla se zase objevovali 

Jan Werich a Jiří Voskovec. 

Zajímavým odvětvím první republiky je móda. A právě té, jsem se rozhodla dále věnovat. 
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2 MÓDA V PRVNÍ REPUBLICE 

2.1 Historie 

První zmínky novodobé módní tvorby v Čechách se objevily již v průběhu 19. století. Postupem 

času vznikaly módní závody pro pánskou i dámskou zakázkovou výrobu, které se již po polovině 

století dokázaly prosadit i v mezinárodní konkurenci (významnými jmény jsou např. návrháři 

Robert Krach a Vendelín Mottl). Kolem roku 1880 začali své výrobky opatřovat firemními 

etiketami. Současně se rozvíjela také všední výroba, soustředěná především v moravském 

Prostějově. Po stylové stránce módy se české krejčovské firmy nechávaly inspirovat módou 

sídelního města Vídně, kde také vycházel oblíbený módní časopis - Wiener Mode, vydávaný též 

v české verzi pod názvem Nové Pařížské Mody. V době monarchie docházelo k přesouvání krejčí 

a švadlen mezi Vídní a Čechami. Čeští krejčí odcházeli do Vídně za zkušenostmi. Mnozí se po čase 

vrátili, ti nejlepší ve Vídni zůstali a měli možnost podílet se na vytváření vídeňské módy. 

Rozpadem monarchie se situace zásadně mění. Politická i kulturní orientace nového státu výrazně 

směřuje k Francii. Slovo „Francie“ se stalo v módě zárukou kvality a elegance. V názvech našich 

salonů se objevují francouzská jména jako např. Maison Chic, Madeleine, Maison Louvre. 

Francouzská označení mají i předváděné modely na přehlídkách. Účast na pařížských módních 

přehlídkách a pařížské školení znamená pro krejčí nejvyšší stupeň kvality. 

2.2 Módní tvorba 

Nejčastěji používaným pojmem, co se týče módy první republiky, byla „elegance“. Snaha 

o eleganci vyplývala ze ctižádosti národa nově vzniklého státu a ze snahy uplatnit se mezi 

evropskými kulturními národy. Elegance musela být zároveň nenápadná. Proto na šatech této doby 

nevidíme okázalost, módní výstřelky, nápadné ozdoby či křiklavou barevnost. Československé 

ženy také dbaly na praktičnost. Druhým vzorem pro oblékání se tak stala střízlivá anglická móda. 

Oděvy se vyráběly z nenápadných materiálů, které získávaly na eleganci a zajímavosti střídáním 

garnitur límců a manžet, dále celých kompletů doplňků - klobouků, bot, rukavic, pásků - v různých 

barevných provedeních. 

Rozmach krejčovské produkce dokládá přibližná statistika z pražských adresářů. Zatímco v roce 

1910 pracovalo v Praze kolem 2980 krejčí a švadlen a 147 výrobců nebo obchodníků s konfekcí, 

v roce 1924 je zde uvedeno přibližně 3640 krejčí a švadlen a obchodníků a výrobců asi 210. 
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Vedle krejčích a švadlen se objevovalo mnohem více postav, které měly zásluhu na vytváření 

československé módy. Byli to např. výrobci kožešin, bezpočet modistek, kloboučníci, výrobci 

rukavic, kabelek a deštníků. Bez všech těchto věcí se dáma na veřejnosti neobešla. České boty se 

díky Tomáši Baťovi staly pojmem na celém světě. Módní tvorbě sloužil rozvinutý textilní průmysl, 

poskytující kvalitní látky, i výroba knoflíků, spínadel, skleněných korálků a bižuterie. 

Pro mě je velmi zajímavý pohled cizince Maurice Mosniera na českou ženu. Organizátor 

francouzské módní přehlídky v roce 1927 před zahájením upozorňoval, že je třeba pečlivě vybrat 

pařížské manekýny, protože budou srovnávány s československými ženami, které označil za 

„dokonale stavěné s pružnou slavností antických bohyň“
1
. J. Ph. Worth, který navštívil při téže 

příležitosti Prahu, s pravou francouzskou dvorností prohlásil, že Pražanky jsou na nejlepší cestě 

udávat tón ve střední Evropě a stát se tak druhými Pařížankami. 

Mezi nejluxusnější závody dámského odívání patřily modelové a zakázkové domy Hany Podolské 

nebo salon Rosenbaum Oldřicha Rosenbauma. 

2.3 Móda olomouckých salonů 

Protože je Olomouc místem mého bydliště, zajímalo mě, jak to bylo s módou tady. Někteří si 

možná kladou otázku, jestli v Olomouci vůbec nějaké módní salony existovaly? Ano, existovaly. 

Olomouc módou žila. Vybrala jsem si několik významných olomouckých módních salonů a ty vám 

teď více přiblížím. 

2.3.1 ASO, Ander a syn Olomouc 

Tato společnost byla největší olomouckou obchodní společností. Věnovala se obchodu 

s kompletním sortimentem spotřebního zboží, potravinami a samozřejmě šaty. Měla četné pobočky 

po celé ČSR a od roku 1939 dokonce i v Peru. Josef Ander mladší, který firmu převzal po svém 

otci roku 1933, se zajímal nejen o módu, ale také o olomoucký sport. Jeho žena zase velmi 

podporovala olomoucké umění. Firma se věnovala jednak prodeji konfekce, jednak šití na zakázku. 

Koncem firmy se stalo její znárodnění v roce 1948. 
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2.3.2 A. Auerbachová a spol. / A. Auerbach + Co 

Firma byla založena jako veřejná obchodní společnost s konfekcí v roce 1932 Antonií 

Auerbachovou, obchodnicí s dámskou konfekcí, a Emílií Kubínovou, dámskou krejčovou 

v Olomouci-Hejčíně. Sídlem této firmy bylo Palackého náměstí 5. Její konec je zaznamenán roku 

1940 vymazáním z obchodního rejstříku, protože neprosperuje. 

2.3.3 Leonhard Beer 

Firma existovala již od roku 1904 a specializovala se na obchod s uniformami a pánským módním 

zbožím. Stanoviště bylo v Ostružnické 11. Od roku 1934 byla provozní činnost přerušena. L. Beer 

byl těžce nemocen cukrovkou a měl také amputovanou jednu nohu. V srpnu 1940 je vymazána 

z rejstříku. 

2.3.4 Oděvní dům Jaroslav Huňka 

Podnik byl jednou z vedoucích firem oděvního oboru v Olomouci. Každý rok pořádala módní 

přehlídky společně s firmou Ander, později samostatně. Sídlila v Riegrově ulici 3. Živnostenský 

list pro provozování živnosti byl udělen roku 1928. Firma měla oprávnění pouze na prodej 

konfekce, ne na zhotovování krejčovských výrobků na zakázku. Vymazána z rejstříku byla na 

počátku 50. let. 

Obrázek 6 Logo firmy ASO 
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2.3.5 Bratří Středové 

Byli vedoucím salonem města Olomouce. Tento salon byl jedním ze tří, které pořádaly každoroční 

módní přehlídky. Počátky firmy sahají až do roku 1880, kdy založil Václav Středa krejčovský 

a konfekční závod v severních Čechách. Po osmnácti letech přesídlil do Olomouce, kde si závod 

otevřel v Národním domě, později přesídlil do domu U Černého koně. V roce 1919 předal Václav 

Středa firmu synům Václavu a Milošovi. Oba předtím vedli své živnosti. Miloš byl krejčí, Václav 

zase vedl obchod se suknem. Přestože Václav záhy ze společnosti odstoupil, Miloš ji dále vedl pod 

jménem Bratři Středové. Firma zanikla roku 1949. 

 

 

2.3.6 Marie Pospíšilová-Presserová-Zolotarevová-Koukalová 

Olomoucká móda je spojena především se jménem Marie Zolotarevové. Tento módní závod dosáhl 

mimořádné kvality. Marie Zolotarevová se v letech 1910 - 1920 nechávala inspirovat módou 

Obrázek 7 Logo firmy Jaroslava Huňka 

Obrázek 8 Logo firmy Bratří Středové 
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vídeňského uměleckého sdružení Wiener Werkstatte. V roce 1928 jí byl udělen živnostenský list. 

Živnost sídlila v Englově 4. Kvalita její práce z 30. let je srovnatelná s nejlepšími pražskými 

firmami. 

Velmi se mi líbí vzpomínka Tamary Burianové, dcery M. Zolotarevové: „Maminka salon převzala 

po dědečkovi, který už závod měl pod jménem Vilém Pospíšil. Určitě se vyučila u otce. Pracovala 

nesmírně precisně. Téměř vždy brala zákaznici znovu míru, ta zase musela mít ke zkoušce vždy 

stejnou podprsenku a samozřejmě podvazkový pás, protože dámě, podle maminky, se nemůže pod 

sukní rýsovat zadeček. Zkoušelo se nejméně třikrát, bylo-li třeba, i vícekrát. Často kombinovala na 

vlastní kresbě i různé prvky, samozřejmě přihlížela k tomu, co dovolí postava. Kolikrát byla 

v Paříži, to nevím, ale do Vídně jezdila velmi často. Navštěvovala přehlídky, sama si kreslila, 

kupovala časopisy. Vím, že u nás byl vždycky Vogue a Jardin des modes, další názvy si 

nepamatuji. S paní Podolskou se znala z přehlídek a setkání v oboru… Zaměstnanců bylo vždycky 

mezi 25 a 30. Učnice tak dvě až čtyři. Zvlášť se šily kostýmy a pláště, po válce dokonce začala šít 

pánské obleky. Ale všechno skončilo únorem 1948.“
2 

 

 

  

Obrázek 9 Krejčí Vílém Pospíšil (uprostřed), s dcerou M. Zolotarevovou po 

pravici. Na fotografii navíc můžeme vidět společenské oděvy v roce 1926. 

 

Obrázek 10 Reklamní plakát M. Zolotarevové 
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Obrázek 11 Šaty ze salonu M. Zolotarevové 

Obrázek 12 Šaty ze salonu M. Zolotarevové 
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2.4 Jak se móda měnila 

2.4.1 1918 - 1924 

Móda poválečného období se vyznačovala praktickým zkrácením sukně do půli lýtek 

a z vojenských uniforem byly převzaty některé dekorativní prvky - prýmky, knoflíky apod. Další, 

o co česká móda usilovala, bylo čerpat inspiraci z bohatého výběru českých národních krojů. 

Nošení krojů v běžném životě rychle vymizelo. Po dlouhá léta se ale užívaly jako slavnostní oděv 

a objevoval se, kde bylo třeba demonstrovat vlastenectví - např. při návštěvách státníků, při 

sokolských sletech, ve dnech po skončení 2. světové války, dokonce i v 50. letech 

v komunistických prvomájových průvodech. 

Po skončení války se začíná objevovat nový styl šatů, halenek a kabátů - rovný střih, volně 

přepásaný mírně nad přirozeným pásem. Následně na módu navazuje uplatnění „soudkovité 

siluety“. Soudkovitého tvaru je dosaženo rozšířením sukně na bocích a jejím zúžením ke spodnímu 

okraji, popřípadě použitím druhé, úzké spodní sukně. Večerní šaty, šité z taftu, sametu a brokátu 

v kombinaci s lehkými hedvábnými materiály, mají řasené aranžované živůtky na úzkých 

ramínkách nebo čtverhranné či špičaté výstřihy, vytvořené překřížením předních dílů, které jsou 

vzadu uvázány. Rukávy jsou většinou krátké zvonového střihu. Často jsou zdobené třásněmi nebo 

řadou korálků či perel. Dalším oblíbeným typem jsou sukně s tunikou z lehkého vzdušného 

materiálu. Délka sukně dosahuje do půlky lýtek. Pařížské návrhy publikované v českém časopise 

Moda a vkus přinášejí sukni volánovou nebo sukni sestavenou z přehnutých širokých stuh 

kladených přes sebe jako květinové lístky. K tomuto účelu byly v Paříži údajně vyráběny speciální 

dvoubarevné stuhy. 
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Na počátku dvacátých let soudkovitý tvar ztrácí na plasticitě a více se uplatňuje rovná volná linie. 

Tato linie pokračuje vrstvením dílů šatů na sebe, jejich vzájemným prostupováním a překrýváním. 

Během roku 1921 se sukně začíná prodlužovat a pas se přesouvá na boky. A jak je to se spodním 

prádlem? Volný, nepřiléhavý typ oblečení nevyžaduje deformaci těla korzety. Moda a vkus se 

zmiňuje, že Pařížanky nosí namísto korzetů jen kaučukové pasy, jejich dovoz do Československa je 

však zakázán. U nás se tak šijí nízké šněrovačky se zapínáním vpředu na knoflíky. Do zaměstnání 

se ženám dobře hodí jak košilové šaty, tak i sukně s halenkou, doplněná svetrem. Velmi módním se 

stal třídílný komplet „robe de trois piéces“, složený ze sukně, blůzy a kabátku. Po celá 20. léta jsou 

v oblibě kožichy, nabízené v různých cenách podle druhu kožešiny. Mezi lety 1921 - 1924 dochází 

už jen k menším úpravám střihů. Změní se hlavně délka večerních šatů, které sahají ke kotníkům. 

  

Obrázek 13 Dámské módní šaty, 1920 Obrázek 14 Elegantní prádlo, 1924 
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2.4.2 1925 - 1928 

Charakter módy druhé poloviny 20. let je sportovní a praktický. Všechny typy kromě večerních 

toalet jsou ovlivněny sportovním pojetím. Jsou určeny především do zaměstnání, na výlety do 

přírody a ke sportu. Změnou oproti dřívějším let jsou komplety kombinované ze dvou různých 

látek, zdobené stejným způsobem dekoru. Dekor se uplatňuje ve formě pásků, proužků, vyložení 

kapes apod. Později se kombinují látky různých barev, látky jednobarevné se vzorovanými, 

zejména s kostkovanými nebo pruhovanými. Typů kompletů je celá řada, uplatňují se krátké 

i tříčtvrteční kabátky. Jiným oblíbeným oděvem jsou tzv. jumprové šaty, kombinující sukni 

a dlouhou blůzu. Odpolední a večerní šaty jsou krátké pod kolena. Střihově zůstávají stejné. Změnu 

zaznamenáme v roce 1927 uplatněním určitých nepravidelností, jako je např. šikmé nasazení sukně 

k živůtku, nepravidelné umístění záhybů na sukni, nestejná délka sukně, asymetrické řešení 

výstřihů či jednostranné použití šál a přehozů. Večerní šaty jsou stále vyráběny z luxusních 

materiálů, zdobené bohatými výšivkami. Od roku 1927 se šijí sukně nestejně dlouhé - vpředu kratší 

než vzadu. Tento trend opět přichází z Paříže a potvrdila ho i módní přehlídka, kterou pořádala 

Aliance Francaise de Prague. Stejný úspěch sklidila i přehlídka módního domu Hany Podolské, na 

které byli návštěvníci nejvíce nadšení z použitých materiálů, jako například z mořské modré, 

zlatem protkané krajky. Vrcholem luxusu byly kožešiny všech druhů - přehozy, štoly i celé 

kožichy. Doložena je cena norkového kožichu za 75 000 Kčs. Rok 1928 je návratem k ženskému 

stylu odívání. 

  

Obrázek 15 Tenisové šaty, 1925 
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2.4.3 1929 - 1936 

Novinkou pařížských módních přehlídek na podzim 1929 byly dlouhé sukně. Dlouhé sukně a jejich 

formální a elegantní styl se staly nejnápadnějším vnějším znakem nové módy i v Československu. 

Pro lepší představu přidávám Módní desatero pro jaro 1930 jako návod toho, co módní ženě té 

doby rozhodně nesmělo v šatníku chybět. 

 

 

Společensky se angažující dáma musí mít oblek dopolední i odpolední, malý a velký večerní, oděv 

pro ulici, do deště a různé sportovní oblečení. Denní šaty jsou zhotovovány ze silnějších látek, 

doplněné barevnými doplňky, a nosí se do kavárny, biografu, restaurace. Šaty odpolední jsou zase 

určeny do odpolední společnosti - na čaje, k návštěvám a k přijímání hostů doma. U večerního 

oblečení móda velmi přesně rozlišuje malé a velké večerní příležitosti. Velké večerní toalety 

Obrázek 16 Módní desatero pro jaro 1930 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

21 

s dekolty a bez rukávů, dlouhé na zem nebo i s vlečkou, jsou vyhrazeny plesům a premiérám. Musí 

být doplněny večerním pláštěm, pláštěnkou či kabátem. Pro příležitosti jako divadla, koncerty 

a večerní zábavy jsou určeny malé večerní šaty, které jsou delší až ke kotníkům, vždycky mají 

rukávy a malý výstřih. Mohou být doplněny příslušným kloboukem. Zvláštní kapitolu tvoří 

oblečení sportovní - na tenis, na lyže a další zimní sporty, oblečení do vody a na pláž, do 

automobilu i na motocykl, k výletům a sportům v přírodě. V průběhu 30. let, v době hospodářské 

krize nastala střídmost v oblékání. 

  

Obrázek 17 Večerní toalety, 1929 Obrázek 18 Večerní toalety s bohatými 

rukávy, 1932 
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Žena počátkem 30. let má štíhlou pružnou postavu, i když už ne vysloveně chlapeckou, přesto bez 

výrazných prsou, pasu a boků. Prádlo, které postavu pomáhá vytvářet, je gumový podvazkový pás 

a tvarovaná podprsenka nebo gumový korset, spojený s krajkovou či hedvábnou podprsenkou, 

který tělo zpevňuje, aniž by ho deformoval. 

 

 

„Třicátá léta jsou zlatou dobou společenských šatů.“
3
 Pro plesové toalety je charakteristický velký 

výstřih na zádech, dosahující téměř k pasu, sukně sahající k zemi, často prodloužená do krátké 

vlečky. Po roce 1932 se výstřihy zmenšují a ramena se zdobí umělými květinami, volánky, u 

malých večerních šatů se objevují bohaté a fantasticky řasené rukávy. Do roku 1936 je střih šatů až 

na drobné úpravy stejný. Roku 1936 se začíná uplatňovat typ šatů se štíhlým pasem a výraznými 

ňadry. 

Pro letní dny ve městě i na venkově byly určeny prosté šaty z jednobarevné lehké látky s drobnými 

detaily jako ozdobným zapínáním nebo kapsičkami. K vodě patřily komplety plavek, plážových 

sukní, krátkých i dlouhých kalhot, které se daly kombinovat mnoho způsoby. Oblíbené jsou 

i „plážová pyžama“, které byly někde dokonce uznávány jako večerní společenský oděv. 

Obrázek 19 Spodní prádlo, 1934 
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Sportovní oblečení se příliš neliší od oblečení 20. let. Při lyžování se dále nosí norský oblek, ale 

stále častěji je nahrazován nepromokavou větrovkou. Při sportech v přírodě se nejlépe uplatní 

novinka - tepláková souprava. Plavky postupem let dostávají prádlový, v prsní části tvarovaný 

střih. Užívají jak plavky v celku, tak i dvoudílné. Zhotovují se z latexu - látky prošité gumičkami. 

Obrázek 20 Plážová pyžama, 1931 
Obrázek 21 Plavky, 1936 
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2.4.4 1937 - 1939 

Dámské odívání v závěru první republiky je odrazem předválečné politické situace v Evropě, 

poznamenané naivním optimismem a současně realistickými přípravami na válku. Objevuje se 

nový ideál ženské krásy - klenuté poprsí, útlý pas, oblé boky, rovná záda a vzpřímená hlava, 

současně se s novým ideálem vrací další znaky ženského pojetí módy, jako jsou např. dlouhé vlasy 

upravené do složitých účesů, kratší a širší sukně, řasení nebo volánky. Stále oblíbenými kousky 

oděvu jsou kostýmy. Šijí se v klasickém střihu, sukně je kratší, úzká, ke konci třicátých let se 

rozšiřuje do zvonu. Vedle sukní jsou navrhovány kalhoty rovného střihu. Novým, praktickým 

kouskem oblečení se stávají bolera, která mají tu výhodu, že se dají kombinovat se šaty z odlišného 

materiálu. Ve společenském prostředí nastává nástup krátkých sukní. Pro malé večerní příležitosti 

se hodí kostýmy s krátkou sukní. Velké večerní toalety zůstávají dlouhé. Šaty pro mladé dívky se 

šijí ze vzdušných materiálů, aby bylo dosaženo nové siluety s upnutým živůtkem a bohatou, od 

boků rozšířenou sukní. 

  

Obrázek 22 Bolera, 1937 
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2.5 Reklama módy, doplňků a kosmetiky 

Móda první republiky není jen o šatech a odívání, je s ní hodně spojené. Zaujalo mě, jak již v této 

době měla reklama velký vliv na okolí. Netýká se to jen módních letáků či časopisů, ale také 

přípravků na vlasy nebo pleť. Díky emancipaci se žena dostala vysoko do společnosti, a tak je 

jasné, že i o svou vizáž musela pečovat. 

„Hlavním námětem reklamy vždy, tedy i za první republiky byla žena - elegantní, krásná, svůdná, 

nedosažitelná a zároveň dostupná.“
4 

 

 

Obrázek 23 Večerní šaty pro mladé dívky, 1938 
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Obrázek 24 „Paříž 

v Praze“ 

Obrázek 25 Polopunčošky 

Baťa 

Obrázek 26 Obálka časopisu 

Elegantní Praha, říjen 1922 

Obrázek 27 Obálka časopisu 

Eva, červenec 1930 
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Obrázek 28 Chat Noir 

Obrázek 29 Šampon Elida 

Obrázek 30 Krém na ruce Elida 
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2.5.1 Adina Mandlová 

Symbolem krásy a módy byly také herci a zejména herečky první republiky. Plakáty kina, na 

kterých byli vyfotografovaní, byly často dobrou nenásilnou reklamou módních salónů. Jako důkaz 

předkládám alespoň jednu fotografii jedné z nejkrásnějších hvězd stříbrného plátna první republiky 

Adiny Mandlové. Přestože začínala jako manekýna v salonu Rosenbaum, nejslavnější filmovou 

róbu jí ušila tehdejší „česká Coco Chanel“
5
, Hana Podolská. Jednoduché a elegantní toalety byly 

ušity z hedvábného saténu, odpovídaly jim všechny doplňky - lesklá kožešinová štola, šperky 

i stužka ve vlasech. A jakou měly šaty barvu? Přestože byl film černobílý, byly levandulové. 

Adina za film Kristián dostala státní cenu. Ale sama s ironií prohlašovala, že cenu měla dostat spíš 

paní Podolská, která pro film ušila všechny modely. Adina měla zásluhu jen na tom, že je uměla 

dobře nosit.  

 

  

Obrázek 31 Adina Mandlová 
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3 OČIMA MÝCH PŘEDKŮ 

Tuto kapitolku začnu asi nejstarší fotkou, kterou jsem náhodou nalezla na návštěvě u svých pratet 

na Slovensku. Starý otec, jak jsem oslovovala svého pradědečka, mi vyprávěl, že focení bylo 

v tehdejší době bráno jako mimořádná a slavnostní událost, a proto si oblékali ty nejparádnější šaty. 

Přesto na fotce vidíme skromné oblečení nemajetných lidí, většinou děděné po starších 

sourozencích. Obrázek je vyfocen někdy kolem roku 1922, mému pradědečkovi, tam mohlo být 

7 let. Zřejmě se jedná o školní fotku dětí z chudé podtatranské vesnice, kde žil. Bohužel, dnes už 

nežije, a tak mi nemůže přesně určit, kde stojí. Můžeme se jenom dohadovat. 

 

 

Na další fotografii je moje prababička Zuzana, také ze Slovenska. Je pořízena kolem roku 1931, 

odhadujeme, že jí bylo 14 let, jako památka na staršího bratra, který odcestoval za prací (pracoval 

jako truhlář) do Austrálie, odkud sestře posílá pohled a později po válce také dopis, který se 

zachoval. 

Za zmínku snad ještě stojí, že praděda a prababička v roce 2000 oslavili diamantovou svatbu 

a v roce 2005 se ještě dožili šedesáti pěti let společného manželství. 

  

Obrázek 32 Děti z podtatranské vesnice, 1922 
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Obrázek 33 Prababička se starším 

bratrem 

Obrázek 34 Pohled ze Sydney 
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Obrázek 35 Dopis, 1946 
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I olomoucká babička a dědeček mi nějaké fotky poskytli. Na této fotografii vlevo vidíme moji 

olomouckou prababičku se sestrou, na výletě v Praze Na Příkopech. Na fotce je skvěle zachycena 

dámská móda asi v roce 1933. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dalších obrázcích je vyfocený můj dědeček a jeho bratr - dvojče. Narodili se v roce 1930. Na 

některých fotografiích však můžeme mít pocit, že se jedná o holčičky. Na fotkách jsou 

k nerozeznání, děda prý většinou stával po naší pravé ruce. Vyprávěl mi, že jim maminka nejednou 

pro krásu kulmovala v dětství konečky vlásků (na některých fotografiích lze vidět), a tak často, 

když se pohnuli, skončili s popáleným čelem. 

 

 

 

  

Obrázek 36 Prababička se sestrou, 

1933 

Obrázek 37 Děda a strejda, 1931 
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Obrázek 38 Děda a strejda, Vánoce 1932 Obrázek 39 Děda a strejda, 1933 

Obrázek 40 Děda a strejda, 1935 
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Závěr 

Pracovat na závěrečné práci mě moc bavilo. Myslím si, že jsem si vybrala krásné a zajímavé téma, 

ke kterému existuje spousta materiálů, proto se mi psalo dobře a snadno jsem splnila zadaný limit 

znaků. Chtěla jsem čtenáři přinést nový pohled na první republiku, jako zemi, která módou žila 

a doufám, že se mi to povedlo. I já sama jsem se díky práci mnoho nových, zajímavých věcí 

dozvěděla. Jsem také ráda, že se mi do ní podařilo zakomponovat něco vlastního. A i přes některé 

obavy ze začátku si myslím, že se mi práce povedla. 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2015 _______________________  

           podpis  
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