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Anotace 

 

Budování československého socialistického státu obnášelo mnoho sociálních projektů, 

jimiž se komunistická diktatura snažila ovlivnit i ty nejobyčejnější stránky každodenního 

života obyvatel. Pro oděvní průmysl byla po roce 1948 charakteristická masová 

konfekční výroba, která podléhala státnímu vědeckému výzkumu. Na území 

Československa tak probíhaly rozsáhlé somatometrické projekty (ADAGO, GOLIÁŠ, 

DEKOLT I-III), jejichž cílem bylo rozměrové mapování populace, vytvoření unifikované 

velikostní škály oděvů a vývoj nové střihové konstrukční metodiky. Paralelně k tomuto 

výzkumu se vedly též společenské diskuse o podobě ideálního módního kánonu, který by 

reflektoval socialistickou ideologii. Práce analyzuje uvedený oděvní expertní diskurz v 

širším kontextu a snaží se zohlednit jeho výpovědní hodnotu vzhledem k dobovým 

představám o odívání, tělesnosti a módě. 

 

Klíčová slova 

Socialistická diktatura, socialistická ideologie, oděvní průmysl, konfekce, somatometrie, 

oděvní výzkum, antropometrie, expertní diskurz 
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Annotation 

 
The construction of the Czechoslovakian socialist state was accompanied by numerous 

social projects, through which the communist dictatorship strived to influence even the 

most ordinary aspects of everyday lives of its citizens. The mass production of the off-

the-peg clothes, which was subject to the state scientific research, was characteristic of 

the clothing industry after the year 1948. As a result, extensive somatometric projects 

were run on the Czechoslovakian territory (ADAGO, GOLIÁŠ, DEKOLT I-III). Their 

purpose was to map the population sizes, create a unified clothes size scale and develop a 

new methodology for cut structure. Simultaneously with this research, discussions about 

the ideal fashion canon, which would reflect the socialist ideology, also took place. The 

thesis analyses the clothing expert discourse of the period in a broader context and takes 

into account its informative value with regard to the period’s conceptions of clothing, 

corporality, and fashion. 

 

Key words  
socialist dictatorship, socialist ideology, clothing industry, off-the-peg clothes, 

somatometry, clothing research, anthropometry, expert discourse 
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1 Úvod 

 

Vyráběti více, lépe a levněji!  

(Československý textil, 1948)1 

 

1.1 Úvod do problematiky 

Nahlížíme-li na život v Československu ve 2. polovině 20. století očima historika, 

otvírají se nám nevyčerpatelné možnosti studia dosud nezmapovaných badatelských 

témat. Svojí prací se snažím navázat na dosavadní výzkum v oblastní státního socialismu 

po roce 1948 a soustředit se na způsoby a formy působení ideologických vlivů na praxi 

konkrétního specificky zaměřeného oboru – oděvnictví – v kontextu jeho širších 

společenských souvislostí. Znárodnění výrobních podniků a zavedení konfekčního 

způsobu výroby znamenalo zásadní strukturální změnu pro celé průmyslové odvětví. 

Centralizace a institucionalizace vědeckovýzkumných aktivit mimo jiné umožnila 

realizaci rozsáhlých somatometrických projektů. Předpokladem pro analýzu oděvního 

diskurzu2 je nejen zevrubné seznámení s diskutovanými výzkumnými úkoly, ale též 

nástin hospodářsko-ekonomické situace ve zkoumaném průmyslovém odvětví. Všechna 

zmíněná témata se bezprostředně promítají do podoby oděvu, který se ve zkoumané době 

stává předmětem expertního zájmu.  

1.2 Teoretická východiska 

Politické události roku 1948 v Československu byly následovány obdobím změn, 

které se dotýkaly každé oblasti života jeho občanů. Soustředění moci do rukou 

komunistické strany otevřelo cestu systematickému šíření vize o budování socialistické 

společnosti, které bylo bezprostředně doprovázeno faktickými kroky směřujícími k jejímu 

naplnění. Ačkoliv byl tzv. únorový převrat závažným politickým milníkem, dění v zemi 

v mnohém vycházelo a navazovalo na vývoj v předchozích letech. Stejně tak lze 

v následujících letech vysledovat v jednotlivých sférách společenského života jak zásadní 

                                                 

1 Časopis Československý textil: Ústřední list československého textilního a oděvního průmyslu, 1948. 

Vyráběti více, lépe a levněji! Československý textil. ročník 3., 1948, Sv. leden 1948, 4, stránky 59-61. 

2 Pojmem „diskurz“ zde rozumím analytickou kategorii, již lze vykládat jako jistý konstitutivní kontext – 

specifickou rovinu řeči, která není pouhým prostředkem reprezentace, nástrojem komunikace ani pouze 

nositelem smyslu, ale tvoří dimenzi, v níž řeč odkazuje pouze na sebe samu, na svou vlastní existenci.  

Chápu jej tedy jako formu řeči, s nímž je neoddělitelně spjat kontext jejího konkrétního užití, čímž je řeči 

dán produktivní charakter: „mluvit (ale i psát) v tomto smyslu znamená něco vykonat a udělat, resp. spolu-

utvářet realitu“. (Storchová a kol. 2014, 75-86)  
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obraty, tak plynulou a postupnou adaptaci na směřování československé společnosti blíže 

sovětskému modelu, nebo též rysy kontinuity.  

Ačkoliv se analýzy diktatur v prvních desetiletích 2. pol. 20. století opíraly zejména o 

teorii totalitarismu, jak ji předložily práce Hannah Arendtové, Carla Friedricha a 

Zbigniewa Brzezinského3, začaly již v 60. letech vznikat nové konceptualizace, které 

výzkumné pole rozšiřovaly a inovovaly badatelské přístupy. Totalitární model kladl důraz 

na politickou strukturu diktatur a genezi totalitního způsobu vlády. Ke studiu diktatury 

přistupoval s představou aktivní moci, která prostřednictvím násilí a útlaku kontroluje a 

ovládá pasivní společnost. Zájem badatelů se proto primárně soustředil na analýzu 

represí, mocenského útisku a zastrašování. Proti tomuto pojetí se již v 60. letech vymezilo 

tzv. revizionistické hnutí, které naopak společnosti přikládá, resp. neodpírá aktivní roli a 

soustředí se tak na vyjednávání různých aktérů v rámci sociální praxe a jeho ideové 

zdroje. Toto pojetí dalo vzniknout pluralitním badatelským směrům, které se blíže 

zaměřují na témata spojená s každodenností, kulturními dějinami a společenskými 

souvislostmi4.  

Zaměříme-li se na výzkum soudobých národních dějin, zjistíme, že po roce 1989 si 

osvojila alternativní historiografické přístupy až současná mladší generace badatelů, kteří 

se v rámci historických a sociálně-vědních rozborů československého socialismu 

nezaměřují pouze na aspekt represí a potlačování hospodářských a politických svobod, 

nýbrž pojímají téma v celé jeho komplexitě, včetně studia ideových zdrojů pozitivních 

vizí budoucnosti a lákavých představ o vytvoření nové společnosti, které velkou část 

československé populace podněcovaly k tomu, aby se na základě ideje socialismu 

pokusila o jeho reálné uskutečnění. Kladou důraz mimo jiné na aktérství jedinců, jejich 

motivace, sociální strategie a reakce na ideologické působení. Na rozdíl od historiografie 

90. let, která ve velké míře respektovala přístupy v duchu totalitarismu a zaměřovala se 

na politické dějiny (uveďme např. práce Karla Kaplana „Pravda o Československu 1945–

1948“ (Kaplan 1990), „Aparát ÚV KSČ v letech 1948–1968. Studie a dokumenty“ 

(Kaplan 1993) či „Největší politický proces. "M. Horáková a spol.“ (Kaplan 1995)), 

                                                 
3 Pojmy „diktatura“, „totalita či totalitní režim“ nejsou  jednotně definovány a konkrétní vymezení a 

klasifikace moderních nedemokratických politických systémů je předmětem zájmu mnoha badatelů – za 

všechny např. (Linz 2000) či na něj navazující (Merkel 1999). Označení diktatura v této práci používám 

obecně, bez bližších analytických ambicí, pro označení stalinského a nacistického režimu minulého století. 

Totalitarismus vnímám jako teoretický koncept založený na pracích Hannah Arendtové „The Origins of 

Totalitarianism“ (Arendt 1996) a Carla Friedricha a Zbigniewa Brzezinského „Totalitarian Dictatorship 

and Autocracy“ (Friedrich a Brzezinski 1965), kteří jako základní prvky totalitarismu staví závaznou 

ideologii, působení jediné politické strany, v jejímž čele stojí diktátor, masový teror, monopol na informace, 

centrální řízení a plánované hospodářství. Blíže viz (Storchová a kol. 2014, 281 - 285).  
4 Příkladem výzkumu každodennosti v rámci bádání o totalitních diktaturách mohou být například prce 

práce Detleva Peukerta „Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde: Anpassung, Ausmerze und Aufbegehren 

unter dem Nationalsozialismus Cologne“ (Peukert 1987) zaměřené na analýzu společenských struktur v 

období nacistické diktatury nebo Sheily Fitzpatrickové „Everyday Stalinism: Ordinary Life in 

Extraordinary Times“, kde detailně rozebírá vztahy mezi ideologickým působením ze strany režimu a 

každodenním jednáním a strategiemi obyčejných lidí při zajišťování existenčních potřeb. (Fitzpatrick 2000) 
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soustředí současní badatelé svoji pozornost zejména na výše uvedené nové přístupy, jimiž 

se začleňují do mezinárodního historiografického trendu. Z širokého spektra nedávných 

výzkumů si dovolím výběrově zmínit alespoň publikace, které pro mě byly přínosné a 

inspirativní při psané této práce.  

Z hlediska teoretického zakotvení byly pro mé bádání klíčové zejména výzkumy 

Denisy Nečasové a Lukáše Fasory, které definují a uplatňují teoretický koncept nového 

člověka při zkoumání transformace kolektivní identity v období počátku socialistické 

diktatury5. Ideové zdroje a interpretace fenoménu „nového lidství“ v období let 1948–

1956 v rétorice oficiálního diskurzu analyzuje Denisa Nečasová s využitím tří 

dominantních konceptů, jimiž jsou dělník, žena a Sovětský svaz (Nečasová, Nový 

socialistický člověk 2018). Její publikace se zaměřuje na hledání kontinuit a diskontinuit 

v hodnotách a kulturních vzorcích v období, kdy se měnily mnohé ekonomické, sociální a 

politické struktury společnosti. Na její práci se snažím navázat v tom ohledu, že aspekt 

změn sleduji na konkrétním kulturním fenoménu – módních trendech, resp. teoretickém 

pojetí módy, které ve studovaném období bylo podrobeno snaze o ideologickou 

reinterpretaci.  

V kolektivní monografii Lukáše Fasory, Jiřího Hanuše a dalších „Svůdnost sociálního 

experimentu/Nový člověk 20. století“ (Fasora, a další 2018) najdeme kromě teoretického 

zakotvení a konkrétních aplikací idejí o novém člověku a definováním identity v dané 

době rovněž příklady konkrétních reprezentací a praxí jejich uplatnění, které mi byly 

inspirací při propojování zkoumaných tematických okruhů a úvahách nad jejich 

vzájemnými souvislostmi. Pro obecný vhled do problematiky společenských změn, které 

ve studovaném období probíhaly, pro mě byla cenná publikace Lenky Kalinové  

„Společenské proměny v čase socialistického experimentu“ (Kalinová 2007), která 

detailně reflektuje sociální dějiny v období poválečného Československa a svým 

deskriptivním zaměřením tak obsahově doplňuje výše uvedené monografie.  

Informace o právně-institucionálním vývoji v sociální oblasti jsem čerpala zejména 

z obsažné studie „Sociální stát v Československu“, jehož hlavními autory jsou Jakub 

Rákosník a Igor Tomeš (Rákosník a Tomeš 2013), a „Sovětizace sociálního státu“ 

(Rákosník 2010) týchž autorů. V otázce po stavu československého hospodářství mi byla 

oporou politicky zaměřená monografie Jiřího Pernese, který analyzuje příčiny a dopady 

hospodářských potíží, jež ekonomická politika KSČ přinesla, (Pernes 2008) a přehledová 

práce „Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992“ (Jakubec, Efmertová, a 

další 2008). Východiskem k problematice vědeckého socialismu, resp. postupné 

sovětizace vědeckého prostředí, jimiž jsem se zabývala v souvislosti s vědecko-

výzkumnou činností Výzkumného ústavu oděvního v Prostějově, mi byly zejména práce 

Markéty Deváté, Vítězslava Sommera, Doubravky Olšákové a Petra Dinuše (Devátá, 

Marxismus jako projekt nové společnosti: dvě studie ke společenským vědám: 1945-1969 

2014), (Devátá, Olšáková, a další, Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 

1948 2010), (Sommer, Angažované dějepisectví: stranická historiografie mezi 

                                                 
5 Výzkumné koncepty „nového člověka“ a jejich význam pro uchopení mého tématu budou detailněji 

rozebrány v následující kapitole Ideální socialistický člověk.  
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stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) 2011). Při úvahách nad 

praktickou aplikací teoretických konceptů na studovanou oblast odívání mě inspirovala 

studie Veroniky Halamové věnovaná propagandě v kulturní sféře (Halamová 2014).  

Výše nastíněné paradigma revizionistické historiografie, které se zabývají vývojem 

kultury, myšlení a společnosti, ve své práci reflektuji a svoji pozornost zaměřuji na úzce 

vymezený segment průniku oděvní výroby a oděvní kultury.  

1.3 Badatelský záměr 

Výzkum, jejž budu v práci prezentovat, se zakládá na úvaze o vztazích mezi činiteli, 

lépe řečeno vyjednávajícími stranami, kterým lze připsat vliv na podobu oděvů a módy. 

V dané době je patrná nejen určitá diskrepance mezi výzkumným prostředím a reálnou 

podobou oděvního průmyslu, resp. praxí konfekčních výrobních závodů, ale je možné 

vysledovat i snahy o intervence z dalších stran. Jedná se zejména o módní a návrhářské 

prostředí, odkud vycházely podoby nových fazon, potažmo linií a trendů, dále o 

požadavky obyvatel, koncových uživatelů, a v neposlední řadě také o vliv ideologického 

rámce vštěpovaného sovětskou propagandou, který byl nedílnou součástí státně 

socialistického spravování státu a společnosti. Všechny výše uvedené oblasti oděvnictví 

jsou provázány nejen z hlediska technologické praxe, ale ovlivňují se také ideově, proto 

pokládám za nutné zkoumat je jako vzájemně provázaný celek. Dle mého názoru je to 

ovšem právě pole oborového výzkumu, které se stává platformou, na níž se střetává 

výrobní praxe a teoretické (ideologické) představy o světě reflektované v tomto případě 

podobou módy. Což lze nejmarkantněji ilustrovat na uceleném souboru 

antropometrických, resp. somatometrických výzkumných úkolů, které Výzkumný ústav 

oděvní v Prostějově realizoval od roku 1949. Jeho hlavní část byla dokončena do roku 

1953, a výstupy projektu byly široce aplikovány nejen v Československu, ale pro vysoké 

odborné kvality byla část výsledků podle československého vzoru implementována též v 

ostatních zemích RVHP. Mým cílem je podrobit vědecko-výzkumnou činnost věnovanou 

odívání v dané době diskurzivní analýze a svůj výzkum zaměřit zejména na reflexi 

kontinuity a diskontinuity napříč oděvním průmyslem. Důraz budu klást na uplatnění 

socialistického ideového konceptu (s klíčovým zaměřením na teoretický koncept nového 

člověka) ve vědecké činnosti (zvláště jeho aplikace v somatometrickém výzkumu) a v 

módní návrhářské tvorbě, jak je reflektována soudobými společenskými a odbornými 

periodiky.  
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1.4 Výzkumné otázky 

V práci si kladu za cíl nejen zmapovat oděvní výzkum v dané době, resp. 

somatometrické úkoly, jimiž se Výzkumný ústav oděvní zabýval, ale ráda bych se 

soustředila zejména na provázanost vědeckovýzkumné činnosti s dalšími ideovými zdroji 

a s praxí6. Přestože k institucionalizaci oděvnického výzkumu došlo až v 50. letech, lze 

v somatometrické politice vysledovat tematickou či ideovou návaznost na předchozí 

období nebo je „holistický antropometrismus“ VÚO pevně spjat s masovou konfekční 

výrobou, která byla zavedena až v rámci socialistického plánovaného hospodářství? A byl 

vůbec tento nejmasovější somatometrický projekt, který v Československu proběhl, 

předpokladem, důsledkem nebo východiskem konfekčního způsobu výroby oděvů? 

Kladli si samotní aktéři – badatelé, výzkumníci a vědci – vůbec takové otázky?  

Řada somatometrických výzkumů, jejichž řešením se Výzkumný ústav zabýval, vedla 

k vytvoření nové velikostní škály konfekčních oděvů, revizi systému jejího číslování a 

vzniku unikátní metodiky oděvní střihové konstrukce. Výsledky se uplatnily nejen 

v československých výrobních závodech, ale též na mezinárodní úrovni. Práce a závěry 

českých vědců tvořily základ pro řešení dané problematiky v členských státech RVHP a 

Československo v tomto ohledu bylo chápáno jako jedna z vůdčích autorit na poli 

expertního oděvního výzkumu. Somatometrické úkoly byly řešeny velmi komplexně a 

v porovnání s jinými výzkumnými tématy se jednalo o rozsáhlé projekty. Předkládaná 

analýza se samozřejmě bez nástinu zadání, obsahů a řešení jednotlivých úkolů neobejde, 

technický výklad jsem se však snažila omezit na nezbytné informace, které umožňují 

pochopení smyslu jednotlivých fází výzkumu. Hlavním aspektem, na nějž se chci v práci 

soustředit, je výpovědní hodnota studovaných pramenů z hlediska představ o těle a 

chápání oděvu v kontextu výrobní praxe, socialistické ideologie a představ o novém řádu.  

Na rovině celospolečenské se lze ptát, jaké odezvy mělo u odborné a laické veřejnosti 

zestátnění oděvního průmyslu a jak byl vnímán přechod k masové produkci konfekce? 

Způsob, jakým se ve zkoumané oblasti projevovalo ideologické působení, rovněž nelze 

nahlížet pouze prizmatem vědeckých analýz oděvu, naopak, jako nejpřínosnější hodnotím 

mnohem obecnější přístup – zaměřit se na vliv ideologie na utváření obecně 

akceptovatelného kánonu módy. Jak tento „boj o podobu módy“, který bezprostředně 

vycházel z myšlenkových idejí socialismu, vypadal? Jakým způsobem jej interpretovala 

společenská či oborově orientovaná periodika? Zodpovězením těchto otázek se pokusím 

obohatit pohled na československé oděvnictví po roce 1948 a zmapovat jeho přesahy do 

sociální sféry.  

                                                 
6 Z tohoto hlediska pokládám za vhodné zdůraznit specifičnost československého Výzkumného ústavu 

oděvního v Prostějově, neboť toto vědecko-výzkumné pracoviště mělo značnou autonomii a vysoký stupeň 

specializace. Pod zastřešující instituci Československých textilních závodů spadaly jednotlivá odloučená 

pracoviště se zaměřením na výzkum v oblasti bavlnářské, lnářské, hedvábnické, prádlařské, atd.. a oděvní, 

zatímco v jiných evropských státech nebyla takto úzká specializace obvyklá a veškerou výzkumnou činnost 

zajišťovaly „všeobecné“ výzkumné ústavy textilní. 
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1.5 Časové a místní vymezení 

Svojí prací bych ráda přispěla k mnohostrannému proudu výzkumů státního 

socialismu v Československu a v rámci výše uvedených teoretických východisek ji 

koncipovala jako specificky zaměřenou studii reflektující v širším kontextu 

československou výzkumnou činnost v oblasti průmyslové oděvní výroby. Časové 

vymezení práce akcentuje zásadní politický zlom, který nastal v únoru 1948, a překrývá 

se s obdobím tzv. první pětiletky7. Geografický rámec je definován územím 

Československa, byť studována je primárně situace v českých zemích, resp. na Moravě. 

Toto vymezení je určeno samotným regionálním rozdělením oděvního průmyslu, který 

měl od konce 19. století silné zastoupení na Prostějovsku a Zlínsku, kam se v rámci 

zestátnění oděvního průmyslu po roce 1948 koncentrovala značná část oděvní výroby a 

kde sídlil zkoumaný Výzkumný ústav oděvní. (Jakubec a Jindra 2007) Přestože mezi 

pramennou základnou jsou zastoupeny výhradně archiválie české provenience, pro oblast 

Slovenska v daném ohledu nevnímám zvláštní odlišnost a chápu je jako integrální součást 

československého státu.  

1.6 Pramenná základna 

Hlavní těžiště práce tvoří analýza řešení somatometrické problematiky, jenž bylo 

výsledkem činnosti Výzkumného ústavu oděvního v Prostějově, jediného výzkumného 

pracoviště pro oblast průmyslové oděvní výroby v Československu. Ačkoliv by se dalo 

obecně říci, že písemné materiály produkované státními institucemi stály až donedávna 

spíše na okraji zájmu badatelů věnujících se studiu socialismu8, v pramenné základně této 

práce zaujímá archivní fond Výzkumného ústavu oděvního přední místo. Mezi 

archiváliemi státního podniku VÚO se nachází zejména dokumentace k výzkumu a 

vývoji v oblasti oděvní technologie, zprávy pro nadřízené hospodářské orgány, zápisy 

z porad a výroční zprávy9. Zdrojem cenných poznatků jsou rovněž výroční sborníky 

rekapitulující činnost (a zejména úspěchy) ústavu. Korpus použitých pramenů doplňují 

                                                 
7 „První pětiletka“ trvající od roku 1949 do roku 1953 byla ve své podstatě ekonomickým plánem, který 

zakládal hospodářskou přestavbu Československa směřující k rozšíření a zintenzivnění výroby. Plánovaný 

hospodářský vzestup byl také chápán jako prostředek zvyšování životní úrovně obyvatel, takže pětiletý plán 

v sobě nesl rovněž sociální přesah. Pro potřeby této práce však bylo období tzv. „první pětiletky“ zvoleno 

především z potřeby koherentního časového úseku, jehož mezníky se nadto víceméně překrývají s 

významnými politickými událostmi – únorovým uchvácením moci Komunistickou stranou Československa 

a smrtí jejího předsedy, československého prezidenta Klementa Gottwalda, což však má pro stanovení 

rozsahu práce pouze formální význam.  

8 Dělo se tak na úkor periodik, normativních a propagandistických publikací, beletrie či ego-dokumentů.  

9 Vzhledem k tomu, že výzkumné pracoviště v počátečních letech svojí existence několikrát měnilo místo 

svého působení, nedochovalo se bohužel pro zkoumané období tolik pramenů, kolik se jich vztahuje 

k činnosti v 60.–90. letech. V korpusu studované dokumentace obzvláště chybí jakékoliv personální a 

mzdové údaje, které by poskytly cenné bližší informace o konkrétních počtech zaměstnanců a personálním 

obsazení jednotlivých výzkumných pracovišť.  
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dobová periodika populární či populárně-naučná (Žena a móda) a odborná 

(Československý textil, Textil a oděv, Textilní tvorba, Tvar, Pracovník v textilu a 

kožařství) a podnikové časopisy dotčených závodů (Informativní přehled VÚO, 

Spolupracovník).  

1.7 Struktura práce 

V následujícím textu bych ráda v prvé řadě představila situaci, která ve studovaném 

odvětví po roce 1948 panovala a na základě analýzy odborných periodik ilustrovala 

zejména reflexi strukturálních změn, které se v oděvnictví odehrály, odbornou veřejností. 

Odborná i populární dobová literatura poskytuje náhled na to, jakým způsobem 

socialistická propaganda interpretovala probíhající změny a jaké ideové vzory 

v souvislosti se studovaným odvětvím uplatňovala. Následuje kapitola Móda-oděv-

ideologie, která na základě zdrojů k filosofii módy v obecnosti vykládá princip fungování 

módy a její charakteristiku se zaměřením na sémiotickou funkci – oděv je nositelem 

názoru, ideologie. Tato myšlenka je v další kapitole dána do kontextu studovaného 

období a přes zběžný nástin poválečného dění v sociálně-politické sféře vede k jádru 

první části práce – „sporu o budoucí podobu módy“. Jeho detailnímu rozebrání předchází 

kapitola věnovaná propagaci módy ve společenských časopisech, která poskytuje rovněž 

komentovaný výčet dobových periodik. Druhou část práce tvoří analýza činnosti 

Výzkumného ústavu oděvního v Prostějově, který se oděvem zabýval z hlediska výrobní 

praxe a jejího expertního uchopení. Těžištěm této části práce je detailní rozbor projektů 

zkoumajících velikostní složení populace, konfekční sortiment a metody střihové 

konstrukce.  
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2 Ideologie, výroba a věda 

 

„Jádro problému: Vytvoření velikostních soustav, podle kterých bude možno obléci 75% 

obyvatelstva ČSR sériovými výrobky oproti dnešním cca 30%. 

Další výhody řešení: Zrychlení průmyslové výroby oděvů – snížení výrobních nákladů 

oproti zakázkové práci, úspora materiálu vzhledem k nehospodárnému stříhání 

jednotlivých kusů – zlevnění výrobků /odpadá přípl. za zkoušky, úpravy, přešívání/.“ 

  (Výzkumý ústav oděvní v Prostějově 1950) 

 

2.1 Charakteristika socialistické diktatury  

Sovětizace celé společnosti – tedy zamýšlený civilizační přerod spojený se změnou 

konceptu dalšího ekonomického a sociálního vývoje – vyžadovala zahájení projektů 

rozsáhlých reforem. Nesvoboda projevující se nejen uzavřením hranic, ale rovněž 

politickými čistkami, sledováním občanů, formálními i mimosoudními represemi, 

nátlakem a zastrašováním či absencí regulérních voleb byla ve velké míře doprovázena 

ideologickou a sociální manipulací, jejímž záměrem bylo vytvoření unifikované populace 

uvnitř socialistického státu po vzoru Sovětského svazu. Podporu těmto vládním cílům 

poskytovalo především centrálně řízené hospodářství, státem ovládaná média i jednotlivé 

direktivy populační, školské či zaměstnanostní politiky.  

Cíle, vytyčené komunistickou ideologií, obsahovaly nastolení beztřídní, sociálně 

spravedlivé společnosti, zvyšování životního standardu, růstu kulturní a vzdělanostní 

úrovně, překonání hospodářských i sociálních obtíží, vymizení kriminality, nabytí životní 

jistoty pro každého jedince a po všech stranách přísliby optimistické a šťastné 

budoucnosti. Vytvoření nové, lepší, socialistické společnosti se stalo masovým projektem 

sociálního inženýrství, jenž se těší zájmu badatelů z mnoha společenskovědních oborů, 

kteří se záměrně snaží překročit výkladové rámce soustředěné na problematiku represí, 

násilné manipulace, státního dohledu a omezování svobod a soustředí se naopak na 

výkladové rámce výše zmíněných nadějí a svůdných vizí. (Nečasová 2018)  

2.2 Ideální socialistický člověk 

Jako velice plodný a nosný způsob, jak k diskutovaným utopickým představám 

přistupovat, se jeví jejich analýza skrze teoretický koncept nového člověka10. Ten 

vystupuje v průběhu 20. století jako idealistický konstrukt mnoha hnutí, která reagovala 

                                                 
10 Zde se dovolím držet definice Denisy Nečasové, která je uplatňována i v ostatní sekundární literatuře, a 

která vymezuje užívaný pojem „nového člověka“ jako „utopický konstrukt dobově naplňovaný různými 

obsahy, zejména v podobě vzoru hodného následování a symbolu optimistické budoucnosti. Všem moderním 

verzím nového člověka byly společné rysy náboženské, utopické, biopolitické či genderové a zároveň 

princip dualismu starého a nového.“ (Nečasová 2018, 10) 
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na atmosféru nestability a nejistot zapříčiněnou politickým a hospodářským vývojem. 

Určitá rozkolísanost a nejasnost identity na kolektivní i individuální úrovni způsobila 

zvláštní vnímavost vůči vizím, které redefinování identity člověka nabízely. Jejich 

ústředním motivem bylo vytvoření nové společnosti, jejímž základním stavebním 

kamenem bude nový člověk reprezentující pokročilejší typ humanity, nový lidský druh 

vyšší úrovně, člověk, který bude ve své podstatě nositelem pouze těch nejušlechtilejších 

lidských vlastností. (Fasora, a další 2018) Idea nového člověka s sebou přinášela nejen 

funkci identitotvornou, ale též legitimizační, motivační a do jisté míry též symbolickou11. 

V rámci emancipačního úsilí tak formovali svůj nový obraz nejen ženy a muži, ale také 

skupiny náboženské (např. Židé) a národnostní (noví Češi a Češky, noví Němci atd.)12. 

Nejmasovější projekty sociálního inženýrství přinášelo hnutí fašistické a komunistické, 

které hlásalo zásadní proměnu člověka a kompletní restrukturalizaci společnosti.  

Důležitým ba přímo podmiňujícím aspektem pro transformaci společnosti v novou a 

lepší bylo ostré zavržení její minulé podoby, razantní odmítnutí dřívějšího (nemoderního) 

lidství a starých pořádků. „Přívlastkům nového a starého tím byl zároveň dán i jasný 

hodnotový význam… Novost se díky oslavované ideji pokroku stávala ústředním 

charakteristickým rysem nového člověka i společenských experimentů.“ (Nečasová 2018, 

10) Svár mezi starým a novým myšlením konstituoval přerod nového člověka, potažmo i 

celé společnosti, na duchovní úrovni. Jeho transformace ve většině ideologických vizí 

obsahovala též jistý biopolitický rozměr, jehož hlavním znakem byla snaha o tělesnou 

kultivaci a zdokonalování jedince i po stránce fyzické. Vzhledem k zaměření celé práce si 

však dovolím ponechat tyto aspekty stranou13 a zaměřit se na interpretační možnosti výše 

předestřeného konceptu nového člověka a jeho konkretizaci v oblasti módy a odívání ve 

zkoumaném období. Na problematiku nového člověka v socialistické ideologii bylo 

v rámci jejich dosavadního výzkumu aplikováno široké spektrum přístupů a metod, které 

většinou vycházejí z interdisciplinárních trendů v badatelské činnosti. V této práci si jej 

dovolím uplatnit jako nástroj, jehož prostřednictvím bude sledována reflexe expertního 

diskurzu v oblasti oděvnictví a módy a její proměny.14  

                                                 
11 Více o jednotlivých aspektech a jejich uplatnění viz (Nečasová 2018) 
12 K problematice nového člověka v Sovětském svazu více (Pešková 2018), v Německu (Löffler 2018), 

v Itálii (Hloušková a Hloušek 2018), ve Francii (Tumblety 2018).  
13 V zájmu celistvosti práce vědomě pomíjím rovněž detailnější rozbor totalitárního výkladového rámce, 

než jak byl nastíněn v předchozí kapitole.  
14 V rámci studovaného tématu by byla nasnadě rovněž aplikace konceptu nového socialistického člověka 

na problematiku výrobních postupů a způsobů práce, pro niž by studované prameny také poskytly oporu. 

Taková analýza by však svým rozsahem a náplní vydala na samostatný výzkum a vyžádala si aplikaci 

dalších metodologických postupů. Ačkoliv byly pracovišti oděvního výzkumu bezprostředně po jeho 

založení přiděleny dva hlavní rovnocenné výzkumné úkoly – zavedení proudové výroby (namísto 

dosavadní pásové) do všech oděvních závodů a zahájení somatometrických výzkumných projektů, rozhodla 

jsem se analyzovat pouze druhý jmenovaný, byť k důsledkům zavádění nových výrobních způsobů je 

v práci přihlíženo. 
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2.3 Věda mezi ideologií a praxí 

Socialistická ideologie naplňovala všechny výše uvedené charakteristiky „svůdné 

vize“. Spolu s nadějí radostné a pozitivní budoucnosti, lidské rovnosti a solidarity, hlásala 

rovněž materiální blahobyt a slibovala urychlené naplnění základních potřeb obyvatel 

státu. Nová společnost měla být postavena na zcela odlišném způsobu výroby hmotných 

statků. Znaky a propagovanými hesly nového výrobního způsobu byla maximální 

efektivita a všudypřítomné (státní, resortní i vnitropodnikové) plánování. Prostředkem 

k dosažení fungujícího a soběstačného hospodářství, které bude základem socialistického 

státu, resp. společnosti měla být orientace na práci a plnění vytyčených plánů. Pokus o 

praktickou realizaci nejen idealistických představ, ale zejména konkrétních dílčích kroků 

a úkolů zakotvených v pětiletém hospodářském plánu, jenž byl roku 1949 vyhlášen, 

obnášel přebudování průmyslu podle sovětského vzoru. Organizační změny zahrnovaly 

zejména úzké specializace jednotlivých výrobních závodů v rámci státem řízeného 

hospodářství a zavádění vícesměnných provozů, což mělo za cíl lepší a efektivnější 

využívání strojního vybavení. Zásadami uplatňovanými v pracovním procesu pak bylo 

používání lepších15 pracovních metod, zvyšování kvalifikace pracovníků, zavádění 

údernických metod práce a všestranná podpora socialistického soutěžení. (Pernes 2008, 

44) V rovině ideologické byla oslavována idea pokroku ve jménu vědecko-výzkumného 

rozvoje. Výstižnými slovy Denisy Nečasové:  „Magickým nástrojem přeměny jedince i 

světa se v dobových konstrukcích stávala věda.“ (Nečasová 2018, 229) Vědecký přístup 

byl podřízen ideologii marxismu-leninismu, která striktně udávala metodologické rámce 

vědeckého bádání16. Sovětizace vědeckého prostředí spočívala nejen v ideologických 

kampaních a cílené propagandě, ale rovněž v etablování vrstvy vědeckých funkcionářů 

z řad stoupenců KSČ. Vybraným vědeckým pracovníkům byly naopak svěřovány 

politické funkce ve stranických výborech a organizacích, aby se upevnilo jejich sepjetí 

s vládnoucí garniturou. (Devátá, Olšáková, a další 2010, 19) Sovětská ideologie tak po 

roce 1948 ovlivnila vědecko-výzkumné prostředí všech oborů. Jak zásadní tento vliv byl 

a kterých oblastí se dotýkal, bylo však v různých oborech rozdílné. Studie současných 

badatelů, kteří se zaměřují na reflexi socialistické ideologie ve vědním diskurzu, jsou 

soustředěny zejména na školskou politiku, stranickou historiografii a další 

společenskovědní obory17. V následující kapitole bych proto ráda analyzovala pronikání 

výše popsané praxe státně socialistického spravování státu a společnosti do vybraných 

                                                 
15 Zde míněno ve smyslu: pracovních metod favorizovaných a propagovaných sovětskou ideologií. 

Přívlastek „lepší“ zde odkazuje k výše diskutovanému problému nového socialistického člověka, resp. 

společnosti. 
16 Na tomto místě lze nalézt paralelu s kulturní sférou, kde socialistický realismus tvořil závaznou tvůrčí 

metodu.  
17 Viz např. (Devátá 2014) nebo (Sommer 2013),  (Sommer 2011). Unikátní studií k oblasti přírodních a 

technických věd je v tomto ohledu práce Tomáše Hermanna a Doubravky Olšákové „Plánování 

socialistické vědy“, kteří trendy dobové vědní politiky vykládají s použitím pramenného materiálu 

věnovaného plánování ve vědě v přírodovědných a technických odvětvích. (Hermann a Olšáková 2014) 
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oblastí průmyslové oděvní výroby s důrazem na vědecko-výzkumnou činnost v tomto 

oboru, která je jádrem předkládané práce.  

2.3.1 Dobový oficiální diskurz a praxe 

Konfekční výroba jako specifický výrobní model oděvní produkce výše uvedené 

požadavky na socialistický výrobní způsob reflektovala a v rámci jednotlivých závodů 

uplatňovala nařízení ÚV KSČ o zavádění lepších pracovních metod, socialistickém 

soutěžení i plánování. Celkové poválečné situaci textilního průmyslu a restrukturalizaci 

výrobních závodů bude věnována následující kapitola. Kromě změn ve výrobním 

zaměření se však 

průmyslových závodů 

citelně dotýkaly 

personální změny a 

celospolečenská sociální 

mobilita vyvolaná ideou 

boje proti třídnímu 

nepříteli. Jejími projevy 

byly zejména přesuny 

dělníků do stranického a 

státního aparátu a do 

řídících funkcí, a naopak 

inteligence do výroby. 

(Devátá, Olšáková, a 

další 2010) Tyto změny 

měly za následek další 

personální fluktuace, 

které destabilizovaly 

pracovní kolektivy již 

tak poznamenané 

odchodem německých 

pracovníků v době 2. sv. 

války a bezprostředně 

po jejím skončení. 

Konfekční průmyslová 

výroba oděvů, která byla 

po roce 1948 masově 

zaváděna, se v tomto směru nemohla opírat o zavedené postupy a znalosti pracovníků na 

všech úrovních výrobního procesu. V rámci procesu eliminace živnostenského podnikání 

však v rámci zestátněného oděvního průmyslu začala pracovat řada bývalých krejčích, 

švadlen a šiček, kteří dříve působili v soukromém sektoru. Tito lidé sice disponovali 

odbornými znalostmi, ale do vedoucích rolí byli dosazováni kvůli svému třídnímu 

původu pouze zřídkakdy. (Hlušičková 1988) 

Obr.  1 - Ilustrace s verši propagující socialistické metody práce a šetření. Zde 

konkrétně zlepšovatelskou metodu práce s šicím materiálem, jejíž autorkou je 
sovětská soudružka Lydie Korabelniková. (konečkářka = pracovnice, která 

měla na starosti zapošívání a odstřihávání volných nití na začátku a na konci 

šití. S nástupem automatizace v průmyslové oděvní výrobě se začaly šicí stroje 

vybavovat automatickými aparáty pro odstřih nití, které množství volné nitě (a 

její prostřih) eliminovaly.) Uveřejněno v časopise ROH Spolupracovník.  
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Ačkoliv jedním z cílů vytyčených KSČ byl růst blahobytu a životní úrovně, 

hospodářské potíže československého státu neumožňovaly uspokojit základní potřeby 

obyvatel ani v zásobování potravinami ani spotřebním zbožím. Orientace na rozvoj a 

budování těžkého průmyslu vedla v oděvní výrobě, resp. textilním průmyslu, k trvalým 

potížím se zásobováním surovinami, což však nijak neovlivňovalo požadavky, které byly 

na produktivitu oděvní výroby kladeny ze strany centrálního plánování. Souběžně s tím, 

jak v jednotlivých výrobních závodech byly zaváděny a obnovovány provozy, které 

naplňovaly požadavky oficiální státní ideologie (efektivita, plánování, specializace, 

hromadné způsoby výroby a další), obrátila se pozornost rovněž k expertnímu diskurzu. 

Ačkoliv průmyslová výroba oděvů, která byla praxí v předchozích letech (rozumějme 

před zestátněním v roce 1948) zcela jistě obnášela existenci vývojových středisek nejen 

módních, ale též technologických a technických, lze se domnívat, že vznik samostatného 

centrálního Výzkumného ústavu oděvního byl reakcí na nutnost komplexního vědeckého 

uchopení oděvnictví. Dle mého názoru se tak v jeho založení prolnula idea vědecko-

technického pokroku a důraz na expertní uchopení problematiky a reálné praktické 

požadavky průmyslu, na něž plánovací komise a výbory byly krátké. Samozřejmě, že 

odborná stránka výroby byla řešena na úrovni konkrétních závodů a v rámci jednotlivých 

výrobních procesů, ale zestátněný průmysl a centrální plánování výroby vyžadovaly 

ustavení zastřešující instituce, která by dokázala obsáhnout technologické problémy 

celého odvětví s patřičným nadhledem a zaměřením na progresivní vývoj směrem k vyšší 

produktivitě, efektivnější výrobě, optimalizovanému materiálovému hospodářství, 

technologickým pokrokům v odvětví atd. Tyto úkoly a cíle, nutno dodat, Výzkumný 

ústav oděvní splnil a stal se předním vědecko-výzkumným pracovištěm v oblasti 

oděvnictví v celém Východním bloku.  

Úkoly, jimiž byl po svém založení ústav pověřen, odpovídaly výše uvedeným 

požadavkům. Jedním ze dvou hlavních výzkumných projektů byla unifikace velikostního 

sortimentu a vytvoření jednotného konfekčního číslování oděvů, návazně též konstrukce 

jednotné metodiky konstruování oděvních střihů. Tyto úkoly měly za cíl sjednotit 

podklady oděvní výroby a směrem k zákazníkovi zavést jednotnou velikostní škálu, podle 

níž budou oděvy číslovány. Nešlo však pouze o zpřehlednění trhu s konfekčními výrobky 

pro uživatele nebo o výrobní optimalizaci v rámci státního centralismu. Hlavním cílem 

vědeckých projektů, kterým se tato práce věnuje, bylo prostřednictvím vědeckého 

uchopení přizpůsobit konfekční výrobu tak, aby vyhovovala požadavkům nositelů. 

Konkrétně šlo o sestavení velikostního sortimentu oděvů, který by definoval velikosti a 

reflektoval procentuální zastoupení jednotlivých statisticky zkonstruovaných somatotypů 

v celku československé populace. Ideou série antropometrických výzkumných úkolů bylo 

poskytnout obyvatelům padnoucí oděvy v dostatečném množství a odpovídající kvalitě. 

Oděvy, které budou zhotovené v duchu budovatelské rétoriky, tedy konfekčním 

způsobem. Na rozdíl od ostatních úkolů, které VÚO řešil (vědecké způsoby řízení 

výroby, technické inovace), měl tento projekt primárně „netechnické“ zaměření.  

Máme-li však hodnotit míru ideologického vlivu, je nutné brát v potaz, že trendy 

sovětizace se ve vědeckém prostředí odborného technického pracoviště manifestují jistě 

odlišným způsobem, než jakým zasahují např. sféru humanitních věd. Na základě studia 
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pramenů lze usuzovat, že státní ideologie byla reflektována zejména ve zkoumaných 

tématech, jak bylo popsáno výše, a ve způsobech badatelské práce (setkáme se se 

zlepšovatelským hnutím, soutěžemi atd.), ale ve vědeckém přístupu a vědeckých řešeních 

nebyla patrná. Z hlediska jazykového se slovní obraty uplatňované v oficiálním diskurzu 

objevují v interních pramenech VÚO spíše sporadicky, ve větší míře pouze 

v korespondenci s nadřízenými institucemi. Materiály vztahující se bezprostředně k 

odborné činnosti ústavu jsou psány většinou stručným technickým jazykem a setkáme-li 

se s obecnějšími úvahami, soustředí se výhradně na východiska a cíle řešeného problému, 

aniž by reflektovaly širší společenské souvislosti. Tento přístup je koherentní v rámci 

celého souboru somatometrických výzkumných projektů a ani doprovodné texty 

k proběhnuvšímu antropometrickému šetření nezohledňují více než rámec primárního 

účelu realizované výzkumné akce.  

Tážeme-li se tedy, jakým způsobem konceptualizovali vědečtí pracovníci myšlenku 

nového člověka, dostaneme se k otázce, zda vůbec byla tato idea v jejich přístupech 

zohledněna a do jaké míry převládala v jejich pojetí řešené problematiky sovětská vize a 

do jaké míry se jednalo o reakci na aktuální požadavky dané hospodářskou situací a 

stavem průmyslu. Převládal-li technický přístup vědeckých pracovníků nad ideologickou 

rovinou řešených úkolů, doléhala na ně ideologická zátěž diskurzu z druhé strany – ne 

z potřeb výrobní produkce, ale ze směru předvýrobních podkladů neboli módního 

návrhářství. (Otázce, jak měl nový, správný, socialistický oděv vypadat, bude v práci 

věnována celá kapitola.) Je nutné si uvědomit, že i podoba oděvu, která bezesporu stála 

v zájmu sovětské propagandy, s vědecko-výzkumnou činností úzce souvisela, neboť 

udávala směr a trendy technologického vývoje, které se zpětně promítaly do produkčních 

a ekonomických možností československého oděvnictví.  
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3 Situace v československém oděvním průmyslu po 2. světové 

válce 

 

„Náš textilní průmysl byl v době předmnichovské churavým orgánem našeho tehdejšího 

hospodářství. … Za půl třetího roku od revoluce se stav pacienta – našeho – textilu – 

mohl jen málo zlepšit.“ 

 (Kunze 1948, 4) 

 

3.1 Poválečný stav textilního průmyslu 

Oděvní průmysl, jehož výzkumný program po roce 1948 je těžištěm této práce, tvořil 

ve zkoumaném období integrální součást textilního průmyslu. Spolu se zpracovatelskými 

závody bavlnářskými, vlnařskými a lnářskými, v nichž byly ze surových materiálů 

vyráběny příze a přidružené textilní meziprodukty, a množstvím tkalcoven, barvíren a 

úpraven textilií, které se zabývaly produkcí tkanin a pletenin, byla oděvní výroba součástí 

komplexního procesu textilní výroby v Československu. Nejen bezprostřední provázanost 

činnosti oděvních závodů s výrobními programy výrobců oděvních pletenin a tkanin, ale 

rovněž i mnohem jasnější a konkrétnější obsah samotného pojmu „textilní průmysl“, jak 

se jeví ve světle studovaných pramenů, mě přivedly k potřebě rozšířit zkoumané pole 

alespoň v úvodní kapitole analyzující situaci v československém textilním průmyslu 

poválečném období. Z výše uvedených důvodů pokládám za vhodné oděvnictví z celku 

oboru textilu nevytrhávat, nýbrž naopak, v zájmu následujícího studia klást důraz 

zejména na jeho postavení v rámci celé struktury daného průmyslového sektoru.  

Stejně jako pro jiná odvětví i pro textilní průmysl představovaly konec druhé světové 

války a únorový převrat roku 1948, zásadní předěl. Znárodňovací dekrety, které vešly 

v platnost v říjnu 194518, proces zestátňování textilních podniků v Československu 

zahájily a koncepce centrálně řízeného hospodářství podle sovětského vzoru, založená na 

státním a družstevním vlastnictví, začala být realizována krátce po změně režimu. 

Součástí Ústavy z 9. května 1948 byly znárodňovací zákony, které postihly všechny 

podniky nad 50 zaměstnanců, což vedlo k formálnímu zániku všech soukromých 

textilních podniků na území tehdejšího Československa. Také živnostenské podnikání 

bylo v masové míře socializováno. Z dostupných statistických dat zjistíme, že v roce 

1948 bylo v Československu registrováno 98 011 oděvních živností, zatímco v roce 1960 

pouze 1 666 živností, tedy pouhých 1,7 % stavu evidovaného k roku 1948. Během 

uvedených dvanácti let se soukromé podnikání ve výrobě oděvů zredukovalo na 1,7 % 

stavu k roku 1948. Na počátku roku 1950 schválila Hospodářská rada program delimitace 

živnostnictva, v jehož rámci byli malovýrobci nuceni odevzdat své výrobní prostředky do 

                                                 
18 Jmenujme zejména Zákon č. 100/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých 

průmyslových podniků. Otázka znárodnění textilního průmyslu byla řešena zejména v Oddílu I, § 1, 

v odstavcích 20–25. 
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socialistického vlastnictví a soukromé podnikání zatížila likvidační progresivní daní. 

Ponechány zůstaly pouze nerentabilní živnosti tzv. „na dožití“ a omezený počet drobných 

živností, zejména v oblastech, kde socialistický sektor nemohl uspokojit potřeby 

obyvatelstva19. (Marek 2006, 234, 235) 

Poválečná obnova textilního průmyslu v Československu probíhala současně s první 

vlnou znárodňování roku 1945. První znárodňovací etapa zasáhla zejména rozsáhlé 

provozy se stovkami zaměstnanců – v rámci textilního sektoru byly zestátněny zejména 

přádelny, tkalcovny a úpravny, oděvních závodů bylo zahrnuto sedm, neboť se obvykle 

jednalo o střední až drobné provozy, které byly ze zákona vyjmuty. Celkem ale ve 

znárodněných provozech pracovala více než polovina z celkového počtu pracovníků 

v textilu. (Jirásek 1988, 92) Na pomalé tempo poválečné obnovy měly vliv nejenom 

strukturální změny realizované napříč celým odvětvím, ale také špatný stav továrního 

vybavení. Během válečných let nebylo strojní vybavení provozů nijak inovováno, 

naopak, množství provozů bylo za války rušeno, případně likvidováno, nebo 

přeorientováno na odlišné činnosti spojené zejména se zájmy zbrojařského průmyslu. Ty 

z textilních závodů, které zůstaly v provozu, byly nuceny vyrábět v režimech zvýšené 

produktivity, což mělo za následek neúměrné opotřebování strojů, a spolu 

s nedostatečnou údržbou a zpracováváním méně kvalitních materiálů, pro něž nebyly 

používané stroje stavěny, vedla celá výroba k rychlému zničení většiny strojového 

vybavení.  (Hlušičková 1988, 7)  

3.1.1 Československý textil v mezinárodní perspektivě 

Československému textilnímu průmyslu se v letech 1945–1946 dostalo finanční 

podpory díky mezinárodnímu poválečnému plánu obnovy zprostředkovaného organizací 

UNRRA, díky čemuž docházelo k postupnému obnovování předválečné produkce. V 

předmnichovském období byl sektor textilu z více než 85 % závislý na dovozových 

surovinách20 a vyrovnanou (před rokem 1932 dokonce pozitivní) finanční bilanci 

udržoval prostřednictvím vývozu textilních výrobků do zahraničí, který se týkal přibližně 

jedné třetiny až jedné poloviny veškeré československé textilní produkce. Mezi exportní 

země patřilo za První republiky Polsko, Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko, Itálie, 

Maďarsko, Rakousko a Německo a nejčetnějším exportním artiklem byla příze, pro niž 

byl typický nepříznivý poměr vysoké ceny suroviny a relativně malého poměrového 

zastoupení ceny lidské práce ve výsledné prodejní ceně. (Jakubec, Efmertová, a další 

2008) V rámci Zákona o dvouletém plánu21 tak byl proto, co se týče textilního průmyslu, 

kladen důraz nejenom na plynulé stupňování výroby tak, aby bylo postupně dosaženo 

                                                 
19 Těmito živnostmi byly v rámci textilního sektoru zejména živnosti krejčovské, kožedělné a modistické. 
20 Dováženy byly veškeré zpracovávané textilní suroviny, 13–15 % domácích surovin tvořilo pouze část 

zpracovávaného množství materiálů. Surovinami domácí produkce byly v předválečném období umělé 

hedvábí, len a vlna (taktéž méně jakostní srst používaná zejména k technickým účelům) a v celkovém 

množství ročního surovinového obratu zcela zanedbatelné množství přírodního hedvábí, konopí a žíní. 

(Kunze 1948, 23) 
21 Zákon č. 192/1946 Sb., o dvouletém hospodářském plánu. 
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výroby odpovídající výši předválečné spotřeby, která činila přibližně 8 kg textilních 

vláken/osobu/rok, ale zároveň aby produkce textilního průmyslu vzrostla do takové míry, 

že hodnota vývozu předčí náklady na dovoz potřebných surovin. Předválečný model 

zahraničního obchodu se však již v letech 1946–1948 obnovit nepodařilo. Svůj díl viny 

na tom paradoxně měla dodávková akce UNRRA, neboť přestože úspěšně saturovala 

zásobení vnitřního trhu, stanovovala pro využití pomoci takové podmínky, jejichž 

dodržení znamenalo blokování určitých výrobních kapacit zejména v bavlnářském 

průmyslu. Nejmarkantnější důsledky pro zahraniční obchod měl zákaz použití UNRRA 

surovin pro výrobu exportního zboží a povinnost přijaté suroviny bezodkladně zpracovat, 

která významně zasáhla do výrobních programů většiny textilních závodů a vynutila si 

takřka stoprocentní zaměření výroby na produkty pro domácí spotřebu. Dalším důvodem, 

proč nebylo možné obnovit předválečné obchodní vazby s některými importujícími státy, 

byl rozvoj vlastního textilního průmyslu, k němuž došlo zejména u západních odběratelů 

československého textilního zboží. (Jirásek 1988) 

3.1.2 Dopady vnitřní politiky na poválečnou obnovu textilního průmyslu 

Reflexe neuspokojivé situace, v níž se nacházel československý textilní průmysl 

v několika poválečných letech, lze nalézt zejména v soudobých závodních a oborových 

odborných časopisech, které svým obsahem velmi pružně reagovaly na aktuální problémy 

a hojně diskutovaná témata. Příkladem takového periodika je Československý textil, 

deklarující se jako „Ústřední list československého textilního a oděvního průmyslu“, jenž 

vycházel od roku 1945 jako týdeník. Na stránkách sborníku, který byl vydán jeho redakcí 

při příležitosti ukončení uplynulé dvouletky, nacházíme k 17. lednu roku 1948 následující 

hodnocení:  

 „Náš textilní průmysl byl v době předmnichovské churavým orgánem našeho 

tehdejšího hospodářství. Doba okupace tento stav zhoršila. Ubylo nám kapacity klíčového 

průmyslu textilního, přibylo nám kapacit v odvětvích zpracovávajících příze. Ztratili jsme 

mnohá zahraniční odbytiště. Počet spotřebitelů domácích se podstatně snížil. Odsunuté 

Němce jsme nahradili nezapracovanými českými a slovenskými silami. Chybí nám, a to 

citelně, hlavně v zahraničním obchodě zkušenosti velkého počtu v tomto oboru před 

válkou činných osob. Za půl třetího roku od revoluce se stav pacienta – našeho – textilu – 

mohl jen málo zlepšit. K další práci a k dalšímu plnění úkolů vytčených dvouletým plánem 

potřebují textiláci naléhavě důvěru veřejnosti a důvěru vedoucích činitelů hospodářských 

a politických. Potřebují ji, aby se mohli soustředit na nemalé úkoly, které volají po svém 

řešení“. (Kunze 1948, 4) 

I přes apelativní výzvy na stránkách časopisu Československý textil adresované vládě 

a ústřední plánovací komisi, v nichž byly vzneseny požadavky na dotaci nákupu 

textilních surovin v takovém množství, aby bylo možné výrobou pokrýt alespoň spotřebu 

oděvů a textilu v předválečném rozsahu, nebyly výrobní plány stanovené na základě 

dvouletého plánu v celém rozsahu realizovány. Z uveřejněné rekapitulace let 1946 a 1947 

je patrné, že výroba v poválečných letech dosáhla přibližně výše 71 % předválečné 

spotřeby s tím, že však stávající poptávka byla oproti posledním letům před okupací více 
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než dvojnásobná. (Kunze 1948, 3) Přislíbená dotace na nákup surovin nakonec nebyla 

textilním závodům přidělena kvůli akutní potřebě řešit zásobování v klíčových oblastech 

hospodářství. Jak uvádí citovaný sborník: „Sucho a výsledky našich žní, nutnost zajistit 

především výživu našeho lidu nákupem chybějících potravin ze zahraničí, odsoudily asi 

naši textilní výrobu a našeho spotřebitele k tomu, aby se i pro rok 1948 spokojil 

s málem…“ (Kunze 1948, 3)  

Výše uvedené ohlédnutí za prvními poválečnými roky bylo psáno na samém začátku 

roku 1948, tedy ještě před únorovým převratem. V té době však bylo již o mnohých 

vnitropolitických otázkách následující pětiletky rozhodnuto a plánovaný útlum textilního 

průmyslu na úkor kovoprůmyslu a rozvoje těžkého průmyslu byl avizován předsedou 

vlády Klementem Gottwaldem již v prosinci roku 1947. Navzdory očekávání, že oborový 

magazín bude takovouto deklaraci reflektovat s pobouřením, nacházíme na stránkách 

Československého textilu paradoxně reakce neutrální či dokonce takové, které zaujímají 

k celé věci pozitivní postoj. Zdůrazňován je zejména vyrovnaný stav celého národního 

hospodářství, na jejímž základě redaktoři časopisu předpokládají, že výtěžky z vývozu 

preferovaných výrobních oborů budou použity k subvencování nákupu surovin pro 

průmysl textilní a k jeho dalšímu rozvoji. (Kunze 1948, 15) Tato očekávání se však 

nenaplnila, v roce 1948 tvořil oděvní a konfekční průmysl 11,9 % všech průmyslových 

odvětví, kdežto v roce 1987 na něj připadalo pouhých 6,7 %. Strojírenský průmysl oproti 

tomu vzrostl v této době takřka trojnásobně. (Jakubec, Efmertová, a další 2008, 58)  

Jako důsledek únorového převratu přešly i zbývající soukromé textilní podniky pod 

dělnické národní správy a na kompletní zestátnění navázala rozsáhlá reorganizace celého 

textilního průmyslu. Na konci roku 1948 bylo evidováno celkem 1340 podniků textilního 

a oděvního průmyslu, které přešly pod státní správu22. (Hlušičková 1988, 14) Odmítnutí 

plánu na obnovu poválečné Evropy, k němuž pod vlivem Sovětského svazu 

Československo přistoupilo, znamenal opětovné přehodnocení výrobních programů 

textilních závodů, které již odpovídalo zásadám socialistického plánování.  

3.2 Československý oděvní průmysl po roce 1948 

3.2.1 Organizace československého oděvního průmyslu po roce 1948 

V rámci reorganizace celého textilního průmyslu došlo ke změnám taktéž 

v organizaci průmyslu oděvního. Ten, jak již bylo uvedeno výše, sestával až na ojedinělé 

výjimky z konfekčních závodů, které se specializovaly na průmyslovou výrobu oděvů. Na 

základě zavedení socialistické organizační struktury byla veškerá oděvní výroba 

v Československu koncentrována do dvou výrobně-hospodářských jednotek (VHJ), a to 

VHJ Oděvní průmysl Prostějov pro české země a VHJ Oděvní závody Trenčín pro 

                                                 
22 Z celkového počtu 1340 znárodněných podniků bylo 255 podniků znárodněno v roce 1945; 614 

znárodněno po únorovém převratu; 418 bylo afilovanými konfiskáty a 53 podniků tvořily dosud 

nerozhodnuté konfiskáty. (Hlušičková 1988, 14) 
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slovenskou část republiky. Pod tyto samosprávné hospodářské celky spadaly jednotlivé 

národní podniky: 

Pro VHJ Oděvní průmysl Prostějov: 

- národní podnik Pragoděv, Praha 

- národní podnik Otavan, Třeboň 

- národní podnik Severka, Cvikov 

- národní podnik Kras, Brno 

- národní podnik Oděvní průmysl, Prostějov 

Pro VHJ Oděvní závody Trenčín: 

- národní podnik Odevné závody Kapitána Nálepku, Prešov 

- národní podnik Makyta, Púchov 

- národní podnik Odevné závody, Trenčín. (Jirásek 1988) 

Každý z uvedených národních podniků se v rámci oděvního průmyslu svým 

výrobním programem specializoval na určitý segment zhotovovaných výrobků a dle své 

velikosti se specializoval na 8 až 16 druhů výrobků, z čehož výjimku tvořil národní 

podnik Pragoděv, který byl v roce 1962 schopen zajistit výrobu dokonce 23 druhů oděvů 

a oděvních polotovarů. Na tyto výrobky byl každý z podniků povinen umisťovat svoji 

chráněnou značku, „…aby tak vystoupil z anonymity a poskytl spotřebiteli možnost 

posoudit práci výrobního podniku na základě vlastních zkušeností.“ (Bechyně a Kalina 

1962, 76, 77)  

Obr.  2 - Provozní schéma výrobní haly konfekčního závodu pro 2000 zaměstnanců uveřejněné 
v časopise Československý textil. (Hájek 1949) 
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Tato organizační struktura oděvního průmyslu byla výsledkem několikaměsíčního 

vyjednávání, které probíhalo od dubna 1948 až do ledna 1949 na půdě Ústředního 

ředitelství Československých textilních závodů v souvislosti s restrukturalizací celého 

textilního průmyslu. Navrženy byly dvě koncepce organizace výrobních podniků, a to 

vertikální organizace, sdružující celý proces výroby od přádelny po oděvní provoz, a 

horizontální organizace, respektující specifický charakter oděvních závodů, které měly 

být sdruženy do samostatných hospodářských jednotek. Při rozhodování o finální 

koncepci zvítězila koncepce horizontální, která převážila nedostatky vertikálního pojetí, u 

něhož byly známy zejména problémy se zásobováním. Argumentem byla také úspěšná 

implementace horizontálního členění průmyslových oděvních závodů v Sovětském svazu, 

která je v časopise Český textil vícekrát zdůrazňována.  

 

3.2.2 Cíle a úkoly oděvních závodů – reflexe v odborných publikacích a 

periodicích 

O tom, jaké funkce měl restrukturalizovaný oděvní průmysl v nadcházejících letech 

plnit, se dozvídáme zejména z odborně zaměřeného tisku. Ve zkoumaném období však 

bohužel pro oblast oděvnictví nemáme k dispozici obdobně specializovaný jednotící titul, 

který by reflektoval aktuální problémy, jako výše uvedený časopis Československý textil. 

Tento sice nese podtitul „Odborný časopis pro zaměstnance textilního a oděvního 

průmyslu“, je však převážně zaměřen na výrobu textilní a k problematice oděvní výroby 

v něm nalezneme pouze několik málo příspěvků zaměřených na technologii oděvní 

výroby. Obdobným směrem jsou taktéž profilovány podnikové časopisy jednotlivých 

výrobních závodů, které rozebírají zejména technické aspekty konkrétních výrobních 

postupů. 

Bohatší jsou však v tomto ohledu publikace propagující různými způsoby výrobky 

národních podniků, tedy materiály zaměřené nikoliv vnitro-oborově, ale cílené na 

zákazníka – ať již prodejce – obchodníka či koncového spotřebitele. Příkladem takové 

publikace je útlá kniha „Konfekce“ vydaná Vydavatelstvím obchodu roku 1962, jejímiž 

autory jsou Gustav Bechyně a Vladimír Kalina. Publikace je ve své podstatě 

zbožíznaleckou příručkou adresovanou pracovníkům obchodu s oděvními výrobky. Mimo 

základního přehledu o textilních materiálech a způsobech jejich zpracování, postupech při 

přejímkách zboží a metodách kontroly kvality referuje tato příručka taktéž o stavu 

soudobého oděvního průmyslu a jeho poslání na poli aktuální módy. Do samotného textu 

se velmi silně promítají ideologie socialistického režimu, které se prolínají celou knihou.  

Preferována je v první řadě praktičnost zvoleného oděvu, a to jak z hlediska střihu, 

tak použitého materiálu. O smyslu módy a jejím vlivu na finální podobu se pak 

dozvídáme následující: „K tomu přistupují současně i požadavky módy, která je v odívání 

velmi důležitým prvkem. Nesmí však nevhodně působit na funkčnost, praktičnost a 

estetický vzhled oděvu. Tvorba oděvů vždy podléhala a bude podléhat i nadále různým 

vlivům, které jsou charakteristické pro určitá období lidského věku. Tyto vlivy nejsou 

náhodné, nýbrž zcela zákonné, neboť vyplývají z životního slohu celé společnosti. To, že 
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móda zakotvuje v nejširších lidových masách, vylučuje možnost, aby byla vytvářena 

uměle nebo násilně. Prudké módní vlny jsou typickými zjevy kapitalistických států a mají 

většinou krátký život, neboť jsou prosazovány především z komerčních důvodů, jako náhlé 

křečovité útoky na současný trh.“ (Bechyně a Kalina 1962, 3) Uvedené řádky definují 

fenomén módy způsobem zásadně odlišným, než většina klasických historiků a sociologů 

módy jakými jsou například (Lipovetsky 2002), (Kunzle 2004)nebo v českém prostředí 

(Uchalová 1996)či (Kybalová, Herbenová a Lamarová 1974). Bechyně a Kalina nabízejí 

v podstatě jakousi kontra-definici módy, kdy odmítají všechny ty její prvky, které ostatní 

autoři považují naopak za klíčové – částečné nadřazení módy nad funkčnost a praktičnost, 

nahodilost střídání módních trendů kontrastující s jistotou jejich brzké proměny, živelnost 

a spontánnost. Čtenáře svého textu se v dalších pasážích snaží přesvědčit, že módní oděvy 

mají být něčím, co adekvátním způsobem uspokojí základní potřebu zakrytí těla (viz 

vyzdvihovaná jednoduchost střihu a fazon) a bude sledovat zejména účelnost a 

praktičnost použití. Přínosem konfekčních oděvů je, jak naznačuje jejich výklad, 

limitování přehnané touhy po originalitě ba dokonce podřízení jejich podoby „životnímu 

slohu celé společnosti“. Taktéž z pokračování textu je patrné, že autoři v duchu 

socialistických ideálů vykládají módu nikoliv jako fenomén konstruovaný sociálně, nýbrž 

spíše jako statický prvek, který má být uživateli oděvů přijímán, nikoliv vytvářen. 

S obdobným pojetím módy se setkáme rovněž na stránkách časopisu Československý 

textil: „Móda jako sociologický zjev již dávno není posuzována jen z hledisek estetických, 

hospodářský aspekt módy padá stále více na váhu, a v našem novém pojetí stává se 

nástrojem i projevem životního slohu národní společnosti. Světová móda má až na 

některé funkcionalistické tendence charakter rozmařilosti a nevázanosti liberalistického 

hospodářského řádu. Módní novotvary jsou namnoze samoúčelné a fantasie tvůrců módy 

je poháněna bičem zisku…“ (Československý textil 1948) Autor článku dále posiluje svůj 

argument o nehospodárnosti střídajících se západních módních trendů apelem na rázné 

odmítnutí módy dlouhých sukní, kterou by mohlo přejmout Československé publikum 

z Paříže, neboť tyto jsou náročné na spotřebu materiálu. Hlavním posláním oděvního 

průmyslu je podle jeho slov „utvářet celkovou linii módy, která by byla v souladu se 

socialistickým zaměřením naší lidové demokracie. Přičemž je důležité je nechtít se 

připodobnit skvělému světu hořejších deseti tisíců (jak ji živí růžový filmový i literární 

kýč) a pamatovat spíše modely pracovních oděvů na ty, kteří místo na gardenparties jdou 

do práce za splnění dvouletého plánu.“ (Československý textil 1948) 
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3.2.3 Konfekční výroba perspektivou odborných periodik 

Je častým jevem, že odborné publikace reflektující situaci v oděvním průmyslu ve 

zkoumaném období tématizují zejména masově zaváděný konfekční způsob výroby a 

jeho přednosti. Účelem oděvního průmyslu je výroba konfekce: „Hlavním úkolem 

oděvního průmyslu v budoucnu bude neustálé rozšiřování výroby a zvyšování prodeje 

konfekčních výrobků na úkor metrového zboží. (tedy na úkor domácí či zakázkové výroby 

oděvů) Současně s tím bude obchod postupně budovat takovou síť konfekčních prodejen, 

která bude vyhovovat všem nárokům na kulturnost a pohodlnost prodeje a odpovídat 

významu kvalitního a levného oblečení pro nejširší vrstvy obyvatel.“ (Bechyně a Kalina 

1962, 81)  

Konfekce, jako adekvátní způsob výroby oděvů odpovídající požadavkům budování 

socialistické společnosti, je v odborných publikacích a periodicích stavěna do kontrastu 

s výrobou zakázkovou či malosériovou. S tou se však, na rozdíl od konfekce, která je 

vnímána jako moderní a pokroková, pojí spíše adjektiva neproduktivní, zastaralá, 

kapitalistická či buržoazní. V textu „Konfekce“ je dokonce barvitě vylíčena údajná snaha 

dřívějších soukromých výrobců o maximalizaci zisku na úkor zákazníka. „Od počátku se 

(socialistická) výroba rozvíjela tak, že od základních druhů oděvů, tj. plášťů a obleků, 

byla postupně rozšiřována i na všechny ostatní oděvní výrobky. Příznačná pro 

kapitalistické podniky byla snaha zúžit vyráběný sortiment na takové druhy, které 

přinášely největší zisky.“ (Bechyně a Kalina 1962, 41) Průmyslová konfekční výroba byla 

ve zkoumané době v rámci jednotlivých národních podniků specializována na okruhy 

typově podobných výrobků. Jejich přesně zmapované technologické postupy výroby byly 

detailně analyzovány a zpracovány do výrobních plánů, díky nimž bylo možné dosáhnout 

produktivity práce několikanásobně vyšší než při výrobě individuální. Pásová výroba 

umožnila rozložit proces výroby na jednotlivé sady úkonů, které vykonávali 

Obr.  3 - Pohled do konfekční dílny doprovázející propagační text nového způsobu 

oděvní produkce. (Bechyně a Kalina 1962, 41) 
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specializovaní pracovníci v přesně daném výrobním taktu dílny.  Nadto bylo při 

hromadné výrobě možné vybrané úkony postupně mechanizovat a tím opět práci v dílně 

zrychlit. Nové průmyslové stroje kompletně nahradily dříve užívané ruční šití, což opět 

přispělo k rychlejšímu a masovějšímu zhotovování oděvů. 

 

V textech se setkáváme s několika typickými vlastnostmi, které by podle 

socialistických měřítek měl správný – konfekčně zhotovený – oděv vždy mít. Co se týče 

užitných vlastností, tak mimo výše uvedené praktičnosti měl být zejména kvalitní. Kvalita 

oděvu je v odborné literatuře zmiňována nejčastěji v souvislosti se zaváděním nových 

způsobů výroby a používáním inovovaných technologií a materiálů, je tedy dávána do 

úzké souvislosti se vším novým a moderním. Je zajímavé, že pojem „kvality“ je ve 

studovaných textech užíván velmi vágně, až bezobsažně, aniž by bylo patrné, zda 

„kvalitou“ pisatel myslí dobré krejčovské zpracování (kvalita šití, správný technologický 

postup), materiálovou kvalitu či dobře padnoucí oděv. Charakteristika nového oděvu jako 

„kvalitního“ je však vždy cílena na zákazníka, takže by výše uvedená hodnotící kritéria 

byla nasnadě. Konkretizaci uvedeného pojmu však texty neobsahují.   

Pozornost je v odborných periodicích rovněž kladena na vědecký přístup k celé 

problematice. „Ke zlepšení kvality, produktivnější výrobě a postupnému snižování cen 

výrobků přispívá důsledně využívání nové pokrokové technologie a vědeckých poznatků, 

které přináší do výroby oděvů, nové, dříve neznámé možnosti. Bude kladen důraz na 

postupné snižování váhy oděvu. Je zapotřebí dosáhnout stejných hodnot uchování tepla, 

objemu výrobku a jeho užitných vlastností při použití menšího množství textilních surovin, 

vynaložené práce i počtu pracovníků.“ (Bechyně a Kalina 1962, 62) Nově zaváděné 

materiály byly zhotovovány zejména z chemických vláken, což v souvislosti se 

zamýšlenou minimalizací výrobních nákladů a celkovou chemizací textilního průmyslu, 

která proběhla ve druhé polovině 20. století, není překvapivé. Nově používané textilie tak 

Obr.  4 - "Vyřezávání oděvních dílů na pásových pilách nahradilo v moderní výrobě 
zdlouhavé a namáhavé vystřihování". Ilustrace doprovázející propagační text nového 

způsobu výroby oděvů. (Bechyně a Kalina 1962, 45) 
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dosahovaly nejen vysoké odolnosti ale zároveň trvanlivosti, která taktéž patřila 

k favorizovaným vlastnostem. „…naše obecenstvo je již tak rozumné, že nehledí na má-li 

pro každou sezonu oblečení nově, avšak dostane-li při levné ceně textilní zboží co 

nejtrvanlivější jakosti.“ (Voleský 1948) Stojí za povšimnutí, že uživatelský komfort v této 

souvislosti zmiňován není. Lze se domnívat, že důvodem je zejména masové využití 

chemických vláken v oděvní výrobě (zejména polyesterových a polyamidových) namísto 

vláken přírodního původu, která mají charakteristiky spojené s komfortem při nošení 

výrazně lepší než používaná vlákna umělá. 

Dalším charakteristickým prvkem socialistické konfekční výroby měla být 

jednoduchost střihového řešení. Ta korespondovala s používanými technologickými 

postupy uplatňovanými při masové výrobě, neboť náročnost provedení byla nepřímo 

úměrná produktivitě práce. Vyráběné oděvy se od sebe střihově příliš neodlišovaly a 

obecně byly preferovány modely volnějšího střihu. Jednoduchý, nekomplikovaný střih 

zásadním způsobem usnadňoval celý výrobní proces, od vyřezávání materiálu přes 

samotné šití i následné padnutí konkrétnímu zákazníkovi. Jednoduché střihové díly byly 

taktéž v souladu se zájmem o ekonomický aspekt výroby, neboť minimalizovaly výrobní 

odpad. Uvedené charakteristiky však nebyly rozhodně nahodilé, ale byly produktem 

expertního uchopení oděvu.  

V odborných periodicích se ve zkoumaném období setkáme s rozsáhlou tematizací 

probíhajících celo-oborových změn. Ideologický vliv je patrný zejména v nekritickém 

pohledu na dění v oděvním průmyslu, kdy po roce 1949 je uplatňována výlučně 

budovatelská rétorika vyzdvihující pozitiva nového průmyslového způsobu zhotovování 

oděvů, centrálního plánování a nového výrobního modelu. Nedostatky, o nichž je hojně 

pojednáváno, jsou relativizovány vizí budoucího vývoje a zdůrazněním 

celospolečenských priorit.  
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4 Móda – oděv – ideologie  

 

„Dnes jsme si řekli: je třeba, aby naše veřejnost znala také všechnu tu fůru nevkusu, která se 

nám sem v módě ze západu valí a kterou stále odmítáme.“ 

 (Spalová, Móda bez programu 1949) 

 

Po úvodních vesměs popisných kapitolách, které mapovaly organizační strukturu 

oděvní výroby v Československu 40. a 50. let, přichází nyní konečně na řadu téma, které 

je jakékoliv oděvní výrobě od počátku vlastní. Móda má nad jakoukoliv oděvní výrobou 

dalo by se říci přirozeně nadřazenou pozici, neboť určuje podobu samotného subjektu – 

oděvního výrobku – především, proto ji nelze při analýze oděvnictví pominout. Její jasné 

pojmové vymezení umožňuje analyzovat podobu oděvu a naplnit tak rámec zkoumání 

vzájemných vztahů mezi subjekty společnost – móda – oděv – tělo. Přestože se na první 

pohled může zdát, že móda je živelným, a tudíž obtížně uchopitelným elementem, který 

je s vědeckým přístupem k oděvu v přímém rozporu, nenechme se mýlit. Jednak se jedná 

o sociálně konstruovanou praktiku se zákonitostmi a principy fungování, které lze 

poměrně dobře mapovat (jak ukázal již před lety např. Gilles Lipovetsky (Lipovetsky 

2002) ), a jednak pro potřeby této práce bude transformační a konstituční funkce módy 

(které jsou dle mého názoru pravým jádrem jejího fungování) poněkud upozaděna na 

úkor její schopnosti absorbovat a kumulovat v sobě politické a sociální kontexty. Právě 

tento aspekt módy, jakožto nositele ideologie, je v tuto chvíli zásadní. 

Celá tato kapitola, věnovaná oblasti módy, je teoreticky zakotvena ve výkladovém 

přístupu francouzského filozofa a sociologa Gillese Lipovetského, jak jej definoval ve 

svém, dnes již klasickém, díle „Říše pomíjivosti“ (Lipovetsky 2010). Mezi přehledovými 

pracemi k vývoji módy vynikají zejména „Česká móda 1940–1970“ Konstantiny 

Hlaváčkové s teoretickými pasážemi Evy Uchalové a Jana Mlčocha (K. Hlaváčková 

2004) a „Móda za železnou oponou“ (K. Hlaváčková 2016), taktéž od přední české 

autorky zabývající se dějinami odívání Konstantiny Hlaváčkové. Přestože její knihy 

reprodukují jasný jednostranný antisocialistický narativ, který vyžaduje čtenářskou 

obezřetnost, z informačního hlediska se jedná o jedinečné přehledy československé módy 

daného období. 
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4.1 Móda jako politická záležitost 

Konceptuální uchopení současné módy23 je problematikou natolik komplexní, že by 

vydalo na samostatné téma. Přestože móda válečná a poválečná má svá jistá specifika a 

některé její konstitutivní prvky jsou zastoupeny výrazněji než jiné (např. funkčnost a 

praktičnost hluboce převažují nad momentálními módními trendy), domnívám se, že 

v daném období na ni lze stále nahlížet skrze obecně uznávanou definici: Móda je 

„…dočasný, obecně přijatý a obecně závazný názor na vnější kulturní formy, jehož 

dočasnost implikuje potřebu změny a jehož kořeny netkví vždy v racionálním přístupu.“ 

(Kybalová, Herbenová a Lamarová 1974) Ve zjednodušené formě tedy lze říci, že pro 

fenomén módy je specifický permanentní požadavek pravidelné obměny a z toho 

vyplývající krátká životnost toho, co je aktuálně „v módě“. Dále nutnost obecného přijetí 

– móda je bytostně sociálním konstruktem a obecná závaznost – tedy jistý požadavek 

konformismu, avšak za současného zachování estetického sebevyjádření jedince. 

Absence racionálního zakotvení jejího průběhu je dalším typickým znakem módy. 

Všechny tyto složky jsou vzájemně provázány a společně se bezprostředně promítají 

                                                 
23 Současnou módou v práci myslím módní průmysl v 21. století, který je charakteristický mimo jiné 

globalizací výroby i módních trendů, eklektickým přístupem a koexistencí mnoha odlišných přístupů 

k módě. Více obecně k tématu např. (Petrusek 2007), (Lipovetsky 2008) či k vývoji módy (Dorfles 2014), 

(Machalová 2012). 

Obr.  5 - Módní návrhy oděvů určených pro členky Komunistické strany Československa a Československého svazu 

mládeže. Jako dar těmto organizacím je představily na IX. sjezdu KSČ zaměstnanci OP Prostějov. V popisu oděvů je 

v duchu soudobého propagačního diskurzu zdůrazněno, že jsou řešeny nejenom vkusně, ale zejména prakticky, a měly 

by být dostupné nejširším lidovým vrstvám. (Redakce Ženy a módy 1949) 
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v podobě oděvu. „Oděv je symbol. Dalece překročil svoji primární funkci zakrytí lidské 

nahoty. Oděv je součástí člověka, který jej nosí, a jako takový o člověku vypovídá. „Právě 

proto, že je úzce spjat s tělesnou individualitou člověka, že „obléká“, nikoliv v biblickém 

výkladu „zahaluje“ individuum, je prostředkem řeči, prostředkem komunikace se světem, 

manifestací názorů o světě i o jedinci samotném.“ (Kybalová, a další, 1974 str. 14) 

Estetické hledisko je tedy od oděvu neoddělitelné a ani při veškeré snaze o prosté 

„užívání“ oděvu se nelze oprostit od jeho psychologicko-sociálního aspektu. Oděv je do 

určité míry otázkou individuální volby a jako takový je mocným výrazovým prostředkem. 

Na jeho podobě se podílí nejen dostupné materiály a technologie, ale, a to především, 

panující ideál krásy (potažmo módnost) konfrontovaný s nositelovým vkusem, estetickým 

vnímáním a individuální stylizací. To vše je podloženo funkčními požadavky, které jsou 

na daný oděv kladeny. (Zvolánková 2014) 

Sémiotickou funkci vlastní oděvu, jakousi „archetypální symboliku“24, lze sledovat 

v několika rovinách. Pomineme-li hledisko genderové diferenciace, nabízí se poněkud 

zjednodušené, leč pro následující výklad ústrojné, dělení na další dvě oblasti. První 

úrovní je manifestace individuality jedince, která se odehrává na poli drobných detailů 

šatu a individuálních stylizací, jak bylo zdůrazněno výše. Druhou rovinou je pak dle 

mého názoru chápání oděvu jako znaku společenské diferenciace – a to jak vertikální, tak 

horizontální. Skarlantová ve své práci uvádí příklady oděvních typů25 sloužících jako 

prostředek odlišení společenské hierarchie, statusu, profese, ale též jako vyjádření 

názorového postoje nebo společenské prestiže.  

V průběhu dějin odívání se tato názorově manifestační funkce mnohdy úzce prolínala 

s funkčností. Oděv typický pro určitou společenskou skupinu mohl primárně vycházet ze 

zcela praktických požadavků daných specifiky jejího životního stylu.26 Tento fenomén je 

typický pro nejnižší vrstvy společnosti, pro něž byl oděv pracovní každodenní uniformou, 

a jejichž sváteční šaty jen málo podléhaly módě. Vyšší společenské vrstvy podřizovaly 

své odívání neúprosným požadavkům módnosti, jakožto adekvátní cesty, jak 

demonstrovat své postavení a bohatství. Oděv jako znak luxusu a společenské 

nadřazenosti naopak hýří nepraktičností, překypuje zdobností a – zaměřeno na materiály 

– též choulostivostí. Nespojuje v sobě pohodlnost a praktičnost, nýbrž okázalost a 

                                                 
24 Zde vycházím z definice archetypálního symbolu, jako symbolu tvořící základní bázi každé společnosti, 

jak ji uvádí doktorka Jana Skarlantová ve své, u nás tematicky ojedinělé, práci „Oděv jako znak“. 

(Skarlantová 2007, 11) 
25 Pojmem „oděvní typ“ je v této práci myšlena konkrétní podoba, kterou nabývají jednotlivé typy oděvů 

pod vlivem společenského a kulturního kontextu – například večerní šaty; vatovaný kabátec; šuba atd.  
26 Ať již máme na mysli typický prostřihávaný oděv žoldáků lancknechtů v 16. století, za nímž se původně 

mohlo skrývat zcela praktické úsilí o umělé uvolnění upnutého oděvu, které bude umožňovat větší rozsah 

pohybu – v boji jistě přínosná schopnost. Nebo francouzské pantalóny – běžný denní oděv francouzských 

dělníků, který se jen díky soustředění totožných politických názorů stal znakem revolucionářů – 

sansculottů. Z příkladů typicky pohádkových jmenujme na okraj mlynářskou bílou čepici nebo rudou 

katovskou kápi. 
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„módnost“ (ve smyslu aktuálnosti a atraktivity)27. Vyjadřuje také politický názor tím, že 

se svým stylem hlásí k širší sociální skupině, i když třeba na první pohled nenese žádné 

individuální symboly. Je-li podstatou šíření módy „mimetismus touhy a chování – 

mimetismus, který od aristokratické doby až donedávna postupoval zásadně shora dolů, 

od vyššího k nižšímu“ (Lipovetsky 2002, 55), utváří vzhled oděvu jasné zakotvení uvnitř 

sociální hierarchie. Analyzujeme-li schopnost módy reprodukovat politický názor, zdá se 

být tato premisa klíčovým východiskem. 

„Móda představuje originální systém společenské regulace a nátlaku. Její změny mají 

povahu omezujícího donucení, provází je „povinnost“ přijmout je a přizpůsobit se, více či 

méně závazně se vnucují určitému společenskému prostředí. V tom spočívá onen 

„despotismus“ módy, v průběhu staletí tolikrát očerňovaný. Je to velmi zvláštní 

despotismus, neboť mu chybí jakýkoliv podstatnější trest, pokud za něj nepovažujeme 

smích, žerty nebo výčitky současníků. … Příčinou zdárné expanze módních výnosů je 

touha jedinců podobat se těm, které považují za nadřazené, těm, z nichž vyzařuje prestiž a 

postavení.“ (Lipovetsky 2002, 54,55) 

Nelze však zapomínat ani na aspekt touhy po odlišení. Dogmatizovat výše uvedené 

by bylo příliš jednoduché a zavádějící, zvlášť hovoříme-li o době, kdy již začalo docházet 

k radikální demokratizaci módy. Uváděný mimetismus nelze vnímat mechanicky. 

Měšťanské vrstvy, ačkoliv o nápodobu šlechty v jistých ohledech usilovaly, vytvářely 

rovněž svébytnou oděvní kulturu, která se naopak proti frivolním inovacím a 

aristokratickým výstřelkům výše postavených vyhrazovala. Tak se kupříkladu v dobách 

baroka či později v biedermeieru setkáváme s archetypem měšťana střídmého, 

racionálního a umírněného, který tyto hodnoty demonstruje v prvé řadě svým šatem. 

Situace, kdy se módní trend legitimizoval skrze vyhranění se vůči adaptaci 

hierarchických symbolů, vedly nejenom k rozrůzňování módy, ale byly spolu s obecným 

vzestupem měšťanstva rovněž předpokladem pro postupné zrovnoprávnění v oblasti 

módy a její demokratizaci. (Lipovetsky 2002, 63-69)  

V 19. a 20. století již není společenská hierarchie neprostupným systémem. Od 

poloviny 19. století, spolu s vynálezem šicího stroje, již ani oděv sám o sobě není tak 

nákladný, jako býval o desetiletí a staletí dříve, neboť jeho pořízení je obecně levnější, 

tedy dostupnější i méně majetným společenským vrstvám. Díky tomu se móda v této 

době koncentruje okolo dvou těžišť, resp. způsobů produkce oděvů, jimiž jsou haute 

                                                 
27 Vzpomeňme středověké zobákové střevíce, oblíbenou součást tzv. burgundské módy, vysoké rohaté 

čepce – heniny nebo těsné vatované kabátce s vycpávkami, v nichž se muži mohli sotva hýbat, barokní 

tvrdě tužená okruží dominující aristokratické módě v 17. století.  
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couture28 a konfekce29. Tato profilace je odrazem celospolečenských změn dané doby. 

Lipovetsky k této „revoluci“ na počátku 20. století píše následující: „Probíhá tedy 

centralizace, internacionalizace a zároveň demokratizace módy. Rozmach průmyslové 

konfekce, rozvoj hromadné komunikace a dynamika životních stylů a moderních hodnot 

nakonec způsobily nejenom vymizení místních krojů v jejich mnohosti, ale také zmírnění 

rozdílů v odívání různých společenských vrstev ve prospěch oděvů odpovídajících 

momentálnímu vkusu a přístupných pro stále větší počet lidí.“ (Lipovetsky 2002, 110) 

Mimo jiné móda velmi citlivě reaguje na společenské a kulturní změny, včetně 

ekonomických podmínek. Svými drobnými nuancemi dokáže vyjádřit vnitřní stav 

společnosti, svobodu, napění i panující hodnoty. Z tohoto hlediska nebylo možné, aby tak 

zásadní celospolečenské změny, které v Československu po roce 1948 probíhaly, zůstaly 

módou, potažmo životním stylem obyvatel, nereflektovány. Jakákoliv spontánnost a 

živelnost toho procesu však byla uměle potlačována, neboť nový politický systém vyvinul 

značné úsilí, aby módu a oděvní kulturu využil jako jeden z mnoha nástrojů k manifestaci 

své ideologie a její indoktrinaci prostřednictvím cíleného společenského a mediálního 

tlaku. Jako takové věnoval módě komunistický režim značnou pozornost30. 

 

4.2 Móda v poválečném Československu a ve světě 

Výše uvedené, značně individualistické, pojetí módy bylo v poválečných letech 

v Československu relativizováno. Dovolím si dokonce tvrdit, že celá anabáze týkající se 

jakéhosi „sporu“ o podobu a směřování poválečné módy, kterou se na následujících 

                                                 
28 Vznik haute couture, jakožto prestižních salónů, nositelů a tvůrců „vysoké“ módy a nejvýznamnější 

institucí moderní módy, je obligátně datován do přelomu let 1857/58, kdy Charles-Fredéric Worth zakládá 

v pařížské Rue de la Paix první krejčovský dům nesoucí dané označení. Důležitý je však vznik oné praxe, 

kdy ve svých přepychových módních salónech nabízí vybraným klientům předem připravené, dosud 

nevídané, umělecky zpracované modely, které jsou prezentovány manekýnami a následně upraveny na míru 

konkrétního objednatele. Móda se tak (velmi zjednodušeně) stává uměním, tvůrčím počinem, který přináší 

kýžené inovace. Ruku v ruce s „marketingovou“ stránkou haute couture se ustaluje pravidelný rytmus 

vydávání módních kolekcí, přehlídek a tzv. módních sezón. S prvními lety fungování haute couture jsou 

bezprostředně spjata jména Maggy Rouff, Jeane Paquinová, Paul Poiret, Jeanne Lanvinová, Coco 

Chanelová, Jean Patou, Christian Dior a další. Evropským centrem dámské módy se stává zcela 

bezvýhradně Paříž, s tím, že móda pánská si uchovala částečnou závislost na módě anglické, resp. 

londýnské. (Kybalová 2009) 
29 Konfekce neboli průmyslová produkce oděvů, se po vynálezu šicího stroje v polovině 19. století stala 

prudce expandujícím odvětvím. Nelze nezmínit, že mezi konfekční výrobou a haute couture existovala 

samozřejmě ještě celá škála drobných či středních krejčovství, švadlen a barvité spektrum nejrůznějších 

způsobů domácí výroby oděvů. 
30 Zamýšlíme-li se nad jinými příklady, kdy se móda stala prvoplánově politickým nástrojem, nemusíme 

chodit časově příliš daleko. Ve fašistické Itálii byla ve 30. letech založena instituce Ente Nazionale Moda, 

která měla za úkol usměrňovat, glorifikovat a pěstovat národní italský módní styl. Tato organizace 

cenzurovala převládající francouzskou módu a určovala preferované linie a styly. Snahu kontrolovat 

způsoby oblékání nenajdeme v minulosti jenom v proslovech mravokárců, ale též zcela jasně legálně 

ukotvenou v zákonech o přepychu vydávaných po celé novověké Evropě.  
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stránkách pokusím nastínit, může být chápána jako demonstrace svébytnosti fenoménu 

módy par excellence. Ukázkou toho, do jaké míry lze módu uměle formovat, do jaké míry 

lze omezit touhu člověka po „krásném“31 oděvu nebo do jaké míry lze ovlivnit 

celospolečensky přijímaná estetická kritéria. 

Společenský, sociální a ekonomický vývoj Československa po konci druhé světové 

války probíhal ve znamení posílení úlohy státu ve všech sférách lidského života. 

Doprovodné demografické a ekonomické změny, způsobené změnami politickými, měly 

vliv na početní zastoupení jednotlivých složek v rámci společenské struktury. Válečná 

léta a jim předcházející hospodářská krize napáchaly v Československu dalekosáhlé 

škody ve všech klíčových oblastech módního průmyslu. Strojní vybavení konfekčních 

továren bylo často zničeno, jejich majitelé i kvalifikovaní pracovníci ve šťastnějších 

případech odsunuti za hranice státu. Z dříve vyhlášených a známých salónů haute couture 

přestálo válku pouze několik32.  

Přestože průmyslové podniky vyrábějící oděvy procházely od roku 1945 kontinuální 

reorganizací33, lze říci, že oděvní odvětví jako takové (reprezentované zbývajícími 

„neprůmyslovými“ subjekty, jako byly krejčovské živnosti, modelové salony, které 

výjimečně přetrvaly válečné útrapy, módní tvůrci, návrháři, kreslíři) se bezprostředně po 

válce snažilo navázat na linii prvorepublikové tradice. Reálné snahy o opětovný rozkvět 

módních salónů však v mnoha případech hatil náročný boj s konkurencí konfekční 

výroby, ztrátou klientské základny a stejně tak nedostatkem kvalitních či alespoň 

přiměřených materiálů, z nichž by bylo možné modely šít. Na podzim roku 1945 přesto 

organizace Společenství krejčích proklamovala své odhodlání vybudovat v Praze módní 

centrum pro střední a východní Evropu. (Uchalová 2011) Navzdory tomu, že v oblasti 

kulturní propagace získávali postupně rozhodující postavení lidé naklonění komunistické 

straně, všeobecnému úsilí o kontinuitu módní tvorby nebylo nijak bráněno. Stejnou 

pozornost, jakou věnovali v prvních poválečných letech představitelé textilního průmyslu 

obnově produkce a jejímu zefektivnění, věnovali též módní tvůrci návrhářské činnosti, 

jejíž kvalitu poměřovali s předválečnou praxí. (K. Hlaváčková 2016, 13)  

4.2.1 Nejdůležitější československé populární módní časopisy  

Propagací oděvní kultury se v poválečném Československu se zabývalo hned několik 

periodik. Jednalo se většinou o dámské společenské magazíny, které byly cílené na co 

nejširší spektrum čtenářek, a módě, a oděvní kultuře a doplňkům věnovaly značný 

                                                 
31 …ve smyslu esteticky uspokojivém pro individuálního nositele. 
32 Ze známých módních salónů za války podlehl arizaci známý salon Rosenbaum, jehož majitel Oldřich 

emigroval do USA (Zdenka Fuchsová a Nico Pauzdr, zaštiťující výtvarné směřování salonu v něm zůstali i 

nadále), zcela zanikl salón Arnoštky Roubíčkové, která i se svou dcerou zahynula v koncentračním táboře. 

Modelový a zakázkový dům Hanny Podolské fungoval i během války, kdy se soustředil i na kostýmní 

tvorbu.  
33 Na základě Benešových dekretů podepsaných v říjnu 1945 byly znárodňovány průmyslové závody s více 

než pěti sty zaměstnanci, duben 1948 přinesl sérii znárodňovacích zákonů, která zahrnovala závody nad 

padesát zaměstnanců, od roku 1949 probíhala postupná likvidace veškerých soukromých živností. 
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prostor. Již zmiňovaná Jednota společenstev krejčích vydávala v letech 1946-1947 

občasník Styl: módní a společenský časopis, jehož cílem bylo „vytvářet a propagovat 

kulturu odívání ve smyslu vlastní československé tvorby a přispívat tak k pozdvižení 

všeobecné kulturní úrovně národa.“ (Jednota společenstev krejčích 1946, 2). Redaktoři 

Stylu, z nichž většina pocházela z řad odborníků oděvního průmyslu, se na jeho stranách 

zasazují o budování svébytné a charakteristické módy, která však bude respektovat 

světové trendy a své inspirační zdroje hledat v Paříži34. Šéfredaktorkou módního a 

společenského měsíčníku Milena s podtitulem Časopis moderní ženy, který v letech 

1946-1948 vydávalo nakladatelství Melantrich, byla Zdenka Fuchsová – zkušená 

návrhářka a kreslířka působící před válkou ve slavném salonu Rosenbaum. Anglický styl 

a francouzskou módu prezentoval na svých stránkách časopis Mo-no, který publikovalo 

Tiskařství a vydavatelství podniku Československé strany lidové v letech 1947-1948. Ve 

stejné době vydávalo nakladatelství Práce občasník Malé módy Května – Časopis pro 

vkus a eleganci. Výše uvedená periodika vzniknuvší bezprostředně po konci druhé 

světové války byla vydávána pouze do roku 1948. Po tomto roce propagoval 

československou módu nejširšímu čtenářstvu zejména časopis Naše žena a svět kolem ní  

                                                 
34 K podpoření své činnosti zorganizovala Jednota společenství krejčích v roce 1946 též sérii módních 

přehlídek v západočeských lázeňských městech, která měla mimořádný rozsah. Stejně tak k podpoře módní 

produkce připočtěme obnovu Pražských vzorkových veletrhů a Brněnských veletrhů, s cílem poskytnout 

nákupčím aktuální přehled o nabídce módních materiálů. (K. Hlaváčková 2004, 23) 
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s podtitulem „módní a praktický rádce“. Tento měsíčník vydával od roku 1946 

Ústřední výbor KSČ, resp. jím zřízené nakladatelství Svoboda. Na postu hlavní 

redaktorky byla Jiřina Spalová, která ve svých článcích (rovněž později v periodiku Žena 

a móda) vystupuje jako horlivá propagátorka nového socialistického způsobu odívání. 

V úvodním programovém prohlášení deklaruje časopis Naše žena své zaměření „…oproti 

ostatním módním časopisům, které kdysi přinášely a dosud přinášejí většinou módní 

výstřelky a módní luxus pro ženy nepracující a hýčkané, bez ohledu na požadavky stále 

vzrůstajícího procenta žen pracujících, samostatných a s mužem rovnoprávných, chceme 

vybudovat módní časopis pro nejširší ženskou veřejnost našeho národa, a to jsou ženy 

pracující, uvědomělé, v životě vždy nějak platné. „ (Spalová, Úvodní slovo 1946)35 I přes 

své ambice nabízet módu dostupnou pro co nejširší publikum se však v prvních letech 

existence časopisu nesetkáváme s přímým odmítnutím západní módy. Její vedoucí úloha 

není zpochybňována, pouze je výrazně akcentována uvážlivost při přebírání západních 

módních novinek.  

Od roku 1946 vycházela kromě 

časopisů též některá módní alba, 

jejichž cílem bylo tradičně 

poskytnout spotřebitelům představy 

o panující módě a propojit je 

s krejčími a krejčovými, kteří jim 

příslušný model zhotoví. Kratinova 

módní akademie – instituce 

s mnohaletou tradicí, zaměřující se 

především na odborné školení 

krejčích stran střihů a jejich 

konstrukce – obnovila čtyřicátým 

sedmým ročníkem vydávání 

Akademických módních listů. 

Vydávána byla krátce též alba 

Pražská móda, v nákladu 

stejnojmenného spolku, Módní 

noviny a Móda, později 

přejmenovaná na Světovou módu, 

nakladatelství Svoboda. I tato 

periodika s prvorepublikovou tradicí 

však roku 1948 přestala být 

vydávána. 

                                                 
35 Více viz kapitola Nový oděv – nový člověk. 

Obr.  6 - Obálka březnového čísla Ženy a módy z roku 1949. Tento 
časopis se po roce 1948 stal nejrozšířenějším československým 

periodikem se zaměřením na módu a odívání. Zdroj: Moravský 

zemský archiv 
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4.3 Módní scéna po 2. světové válce 

Jak ale ona světová, resp. pařížská móda v poválečných letech vypadala? Politický 

vývoj směřoval k eliminování drobného krejčovského podnikání, zánik 

prvorepublikových módních salonů a jejich klientely, daň z přepychu, uvalena od roku 

1947 na zboží z přírodních materiálů (z vlny, hedvábí, kožešin) a neobyčejné kvality 

(výšivky, krajky) – tedy luxusní zboží, které bylo primárním předmětem krejčovské 

činnosti. Limitující konkurence konfekčních závodů36, úspěšné snahy o centralizaci nejen 

výrobních a vědeckovýzkumných, ale rovněž návrhářských činností37 – to vše se 

bezprostředně odráželo v postupné proměně československé módní tvorby. (K. 

Hlaváčková 2016, 14-17) Světová móda se mezitím probouzela z válkou vnucené 

skromnosti a svázanosti praktickými prioritami. Díky rychlejší hospodářské obnově 

získala móda v západní Evropě (zpět) svoji dynamiku a od roku 1947, kdy poprvé 

představil Christian Dior svůj revoluční „New Look“38, přicházela s pravidelnými 

inovacemi a měnícími se trendy. Ohlasů se nová módní linie v Diorově stylu dočkala i 

                                                 
36 …zastoupené zejména nově vzniklým výrobním závodem Oděvní průmysl, který byl založen roku 1945 

díky sloučení prostějovských oděvních firem Nehera, Rolný, Hanisch a spol. a Silesia a později ustaven 

jako národní podnik Oděvní průmysl Prostějov – viz kapitola Situace v československém oděvním 

průmyslu po 2. světové válce.  
37 Po schůzce zástupců textilního průmyslu, ředitelů znárodněných textilních závodů, několika ministerstev, 

Ústředí svazu československých řemesel, Obchodní komory a Rady žen bylo roku 1946 rozhodnuto o 

nutnosti zavést centralizované středisko věnující se výtvarné předvýrobní činnosti, tedy návrhářství a 

modelování oděvů. Tato myšlenka byla realizována až roku 1949, kdy v Praze vznikl národní podnik 

Textilní tvorba: vzorové závody a modelárny, který působil v československém oděvním průmyslu až do 

roku 1959, kdy jeho úlohu – „zajišťovat výtvarnou úroveň a kvalitu výrobků lehkého průmyslu, získávat 

tvůrčí pracovníky a pečovat o výchovu mladých návrhářů“ – převzal nově založený ÚBOK, neboli Ústav 

bytové kultury.  
38 Název „New Look“ byl přidělen jedinečnému modelu, později celému stylu oděvů, který představil 

francouzský módní návrhář Christian Dior ve své kolekci jaro-léto 1947. Oproti dřívější skromnější, spíše 

strohé a střihově jednodušší módě tvoří tuto novou módní linii vypasovaný živůtek akcentující oblé poprsí a 

štíhlý pas a bohatá, široká sukně, která dotváří siluetu přesýpacích hodin. Oděv je náročný rovněž tím, že 

klade nároky na tvarující spodní prádlo – adekvátní podprsenku, lehký korzet či minimálně bokovku pro 

vytvoření siluety štíhlého pasu, a množství spodniček. Tento styl, i přes počáteční negativní ohlasy, 

dominoval světové módě v několika následujících letech a v podobě módních vln se vrací dodnes.   
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v československém tisku, kde, ačkoliv ji soudobé návrhy šatů a plášťů respektovaly, byla 

často kritizována pro svoji „zbytečnou okázalost“ a nehospodárnost a celkovou 

provokativnost, což lze vnímat jak 

v kontextu velkých nároků na množství 

materiálu v době doznívajícího 

poválečného nedostatku, tak jako 

odsouzení akcentace ženskosti a 

sexuálních atributů.  

  

Obr.  7 - Ikonický model zvaný "New Look" představený 

Christianem Diorem na jaře roku 1947. Model se stal 

"prototypem" módní linii v následujících letech: korzetem 

modelovaný pas upnutého živůtku, který akcentuje bohatou 
širokou sukni, je doplněn kloboukem a kontrastními 

rukavicemi. Zdroj: https://www.dior.com/couture/en_int/the-

house-of-dior/the-story-of-dior/the-new-look-revolution 

Obr.  8 - Model zjevně inspirovaný Diorovým 

stylem uveřejněný v prosincovém čísle Ženy a 
módy z roku 1953. Model je na rozdíl od 

originálu bez vycpávek, živůtek není 

vypracovaný přiléhavě na tělo a je opatřen 

kapsami, sukně s plisováním evokuje vzhled 
originálu i při spotřebě menšího množství látky. 

(Dvoudílné obleky 1953) 
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Únor 1948 přinesl změny v sociální sféře i v kultuře (stejně jako v ostatních oblastech 

života). Politická, ekonomická a společenská transformace měly za cíl sovětizaci všech 

oblastí lidského života. (Kalinová 2007, 114) A oděvní kultura se zdála být k ideologické 

manipulaci obyvatel ideálním nástrojem a cestou, jak podpořit propagované hodnoty, 

názory a ideje.  

Ve chvíli, kdy hovoříme o ambicích komunistického režimu k ustavení suverénní, na 

světových trendech nezávislé, módy či snaze o reorganizaci a obnovení československého 

textilního průmyslu, pokládám za žádoucí předložit alespoň zběžný exkurz do reality 

československé módní scény. Předchozí kapitoly byly věnovány reorganizaci oděvního 

průmyslu a ustavení zcela dominantní role konfekčního způsobu výroby. Již bylo 

zmíněno, že i přes všestrannou státní podporu probíhalo obnovení výroby oděvního zboží 

velmi pomalu a bylo doprovázeno mnoha problémy. Poválečná výroba nebyla schopna 

nasytit vzrůstající poptávku po textilním zboží (oděvech, pleteninovém zboží, látkách 

v metráži), což vyústilo ve státem nařízenou regulaci spotřeby a zavedení tzv. šatenek – 

poukázek na oděvy, jejichž valná většina se stala vázaným zbožím podléhajícím 

přídělovému systému39. Systém šatenek se v Československu udržel až do roku 1953 a 

nesl s sebou množství společenskoekonomických důsledků od nejrůznějších 

spekulativních činností s přídělovými lístky, rozvoje domácí samo-výroby oděvů či tzv. 

domácích švadlen, které zhotovovaly, přešívaly, upravovaly a opravovaly oděvy a prádlo 

přímo v bytech zákazníků, a které svojí činností v podstatě provozovaly nelegální 

živnosti. (Burianová 2013, 27-31) I přes regulaci spotřebitelské poptávky byla nabídka 

oděvního zboží zcela nevyhovující. Žádané zboží bylo často nedostupné a ve velmi 

proměnlivé kvalitě. V zájmu zefektivnění a zrychlení výroby bylo portfolio 

zhotovovaných výrobků značně omezeno, šilo se tedy několik málo typů zboží bez 

materiálových variací. Výstupy jednotlivých výrobních závodů však měly značně 

proměnlivou kvalitu, na zboží se stály dlouhé fronty a koncoví zákazníci neměli obvykle 

možnost širšího výběru.40 Od roku 1949 měly některé druhy oděvů status volného zboží a 

                                                 
39 Regulace obchodu s oděvy byla na našem území zavedena již na sklonku roku 1939, kdy bylo nový oděv 

možné pořídit pouze za tzn. „lístky na oděvy“, neboli „šatenky“. Tyto lístky byly, stejně jako v poválečném 

období, vydávány pro každého jednoho spotřebitele zvlášť a v jiném rozsahu (s takovou propracovaností, že 

např. šatenka pro kojence, který byl mladším dítětem v rodině, měla poloviční hodnotu, neboť bylo 

kalkulováno s tím, že část výbavy zdědí po svém starším sourozenci. Třetí přírůstek měl však již hodnotu 

šatenky navýšenou, protože se počítalo s opotřebením oblečků). (Burianová 2013, 27,28) 
40 S kritikou zmiňovaných charakteristik trhu s oděvy se v hojné míře setkáváme v dopisní rubrice časopisu 

Žena a móda. Pro ilustraci třeba: „Domnívám se, že v konfekcích se zhotovuje příliš velké množství stejného 

druhu šatů. Snad by se taková kolekce mohla rozdělit do prodejen po celé republice; ženy nerady chodí 

oblékané všechny stejně. H. Bauerová“ (Redakce Ženy a módy 1951); „Snažila jsem si koupit hedvábné 

punčochy a po celém chomutovském okrese jsem nesehnala menší číslo než 39 nebo 40. Žádala bych, aby se 

vyrábělo více punčoch do čísla 38. Co máme dělat s tak velkými chodidly, máme-li malou nohu. Trpí tím 

punčochy i naše nálada, nemáme-li velikost chodidla na svoji nohu. Kamila Šisuláková, Dřínov“ (Redakce 

Ženy a módy 1950); „Koupila jsem v TEPu tři pánské hedvábné košile s krátkým rukávem. Při praní ve 

vlažné vodě se první košile tak srazila, že ji manžel nemůže vůbec nosit. Druhá košile, kterou jsem prala 
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byly z vázaného systému vyjmuty, což však na trvale neuspokojenou poptávku nemělo 

zásadnější vliv. (K. Hlaváčková 2016, 15-20) 

4.4 Ideologický boj za nový oděv  

Ruku v ruce s ostatními změnami zahájil komunistický mocenský aparát po roce 

1948 kampaň propagující svoji ideologii spočívající v postupném vytvoření nového 

sociálního uspořádání. Móda se tak stala nástrojem intenzivní snahy o ovlivnění myšlení 

obyvatel a společenské převýchovy národa. Prvořadým nástrojem ideologického působení 

na ženy byl v souvislosti s módou populární tisk. Nejvíce rozšířená byla periodika Žena a 

móda41, a s ní vycházející čtvrtletník Módní tvorba, a šířeji zaměření společenský 

magazín Vlasta. V roce 1948 začal vycházet rovněž měsíčník Tvar, který vydávalo 

Ústředí lidové a umělecké výroby. Ten se věnoval zejména inspiracím lidovým uměním, 

a to i v oděvu42. Textilní tvorba – zřízené centrum návrhářských aktivit – vydávala rovněž 

svůj stejnojmenný, velmi kvalitní, magazín, který byl určen spíše odborné veřejnosti, 

případně zainteresovaným zájemcům. Na stránkách odborných i společenských periodik 

se setkáváme s tendencí, aby veškerá dosavadní móda byla komunistickým režimem 

zavržena jako pozůstatek kapitalistického společenského zřízení a s palčivou naléhavostí 

byl postulován požadavek na tvorbu „nové, spravedlivé, socialistické módy“. 

                                                 

v úplně studené vodě, se sice nesrazila, ale světle šedá barva z ní tak pustila (hlavně na zádech a límečku, 

že ji manžel rovněž nemůže nosit. Třetí košili raději manželovi nedávám. Prosím o náležitou nápravu a 

hlavně odpověď národního podniku TEP. Marie D., Kralupy n. Vlt.“ (Redakce Ženy a módy 1950) Uvedené 

citace jsou ukázkou negativních a kritických ohlasů, které byly v časopise Žena a móda publikovány. 

V sekci Dopisů čtenářů nejsou takovéto reakce výjimkou a je zcela běžné, že v následujících číslech 

časopisu jsou otištěny odpovědi a reakce dotčených výrobních závodů či institucí. Reakce mají obvykle za 

cíl demonstrovat celospolečenský kontext problému (rozčilená pisatelka by měla pochopit, že je součástí 

masového systému, a to, s čím se setkala, je pouze dočasný výpadek a problém se aktuálně řeší), čtenářkám 

je také často podbízeno, že produkt, na jehož nedostupnost si stěžovaly, vlastně nepotřebují, neboť mají na 

výběr dostatek jiných alternativ. Zcela zamítavé reakce oděvních podniků jsou výjimečné. Přibližně 

polovina kritických čtenářských dopisů však zůstala na stránkách časopisu bez reakce. (Odpovědi se 

nedočkala ani výše uvedená pisatelka Marie D., nespokojená s pánskými košilemi z podniku TEP.)   
41 Dříve vydávaný ÚV KSČ jako Naše žena a svět kolem ní, od roku 1949 publikovaný měsíčně jako Žena 

a móda a vydávaný Radou žen ve spolupráci s Národním podnikem Textilní tvorba. K textové analýze 

pronikání ideologického působení do obsahu uvedeného periodika více viz (Skočíková 2014) 
42 Módu inspirovanou lidovým oděvem a národními kroji, která byla v trvalém zájmu redakce Tvaru, 

podpořil magazín rovněž uspořádáním módní přehlídky v květnu roku 1948 v Praze, jíž organizovala 

brněnská pobočka Ústředí lidové a umělecké výroby. (K. Hlaváčková 2016, 24) 
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„Náš názor na módu se změnil. Víme, že v lidově demokratickém zřízení se už 

nedíváme na módu jako na módu ve vlastním slova smyslu, totiž na něco, čím chceme 

uchvacovat, překvapovat, ale jako na oblékání, jako na životní potřebu, nejdůležitější 

hned po výživě. A tato životní potřeba, v rámci celého socialistického usilování o lepší a 

vyšší životní úroveň, má být jednak oproštěna od měšťáckého nesvobodného životního 

nazírání, jednak nám má působit radost, totiž má být estetická.“ Tak praví již zmiňovaná 

„průkopnice nového oděvu“ Jiřina Spalová se svém článku v časopise Žena a móda 

z ledna roku 1949. (Spalová, Cesta k 

novodobému obleku 1949) Je patrné, že 

výše uvedená proklamace posunu 

v chápání módy neopouští kategorii 

„estetična“, avšak dává ho do souvislosti 

s osobní spokojeností, radostí z nošení 

konkrétního oděvu. Toto nekonvenční 

chápání estetiky oděvu se nezaměřuje 

primárně na tvarovou harmonii a obecně 

uznávané pojetí krásna.  

Aktuálnost potřeby nového oděvu 

zaznívala nejenom z úst redaktorek Ženy 

a módy Jiřiny Spalové či Anežky Spurné, 

ale k novému oděvu se vyjadřovala např. i 

Rada žen, která v otištěném článku 

deklaruje, že „…bylo již několikrát 

debatováno o naléhavé potřebě ovlivnit 

naši módu, náš názor a způsob oblékání 

novým, moderním duchem. Chceme, aby 

naše oblékání bylo výrazem doby, v níž 

žijeme, výrazem nových poměrů a nového 

společenského uspořádání. … Je 

povinností pracujících pokrokových žen 

hledat i v oblékání a módní tvorbě nové 

vyjádření, odpovídající době a 

společenskému řádu a odstraňovat z módy 

vše, co je výsledkem buržoazního smýšlení 

a nazírání, co je napodobováním, a 

nikoliv projevem svobodného cítění, co 

není uměním, nýbrž kýčem, co není 

opravdovostí nýbrž předstíráním.“ – 

stanovisko Rady žen. (Rada žen 1949) 

  

Obr.  9 - Návrh "nového" pracovního oděvu pro ženy. 
Košili z pracího materiálu lze nosit buď s rozhalenkou 

nebo zapnutou ke krku, zástěra je dostatečně volná, aby 

nebránila pohybu, a opatřená praktickými kapsami. 

Snadné oblékání umožňuje zapínání na knoflíky na boku. 
Takto „vědecky a racionálně vytvořený oděv“ poskytuje 

dle doprovodného komentáře „volnost pohybu při každé 

práci a hodí se pro každou postavu“. Doporučován je 

proto každé zaměstnané ženě.  (Spalová, Snahy o novou 

módu 1950) 
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Priority a principy nového životního stylu byly na stránkách periodik formulovány 

zejména prostřednictvím ostré dichotomie mezi „dřívějším“ a „novým“, která byla 

demonstrována vyhraněním se proti „přežitým a buržoazním“ kapitalistickým trendům. 

Měly být zpřetrhány všechny vazby s předválečným obdobím i s módou „západního“ 

světa, resp. módou pařížskou, která „byla a je tvořena pro kapitalistickou společnost“. 

Nové, socialistické společenské uspořádání mělo být demonstrováno novým stylem 

odívání, který bude vystavěn podle norem socialistické společnosti a podle potřeb 

pracujících, kteří stojí v jejím čele. Mezi hlavní požadavky, které Jiřina Spalová za 

stránkách Ženy a módy pro oděvy prosazovala, patřila zejména pohodlnost. Střih šatů měl 

být spíše volný, aby neomezoval pohyb. Všimněme si, že totožné vlastnosti stavěl při 

požadavcích na současný oděv na první místo též konfekční průmysl, potažmo odborná 

periodika, která byla analyzována v kapitole Konfekční výroba perspektivou odborných 

periodik. Veškeré ozdobné detaily, jako jsou krajky, výšivky, volány, sámky, rýšky, 

stužky, ozdobně uspořádané knoflíčky, bezúčelné vsadky a podobně, měly být 

eliminovány, neboť nijak nepřispívají k účelnosti a funkčnosti. (Spalová, Snahy o novou 

módu 1950) Stejně jako ozdobné detaily, rovněž i oděvy nadmíru bohaté a nabírané byly 

vnímány jako výraz zbytečného plýtvání. Tímto směrem často směřovala kritika Tvarem 

propagovaného přejímání prvků lidových oděvů – „nabírané rukávy, jak je známe 

z národních krojů, kupící látku na rukávech, nejsou vhodné ani do průmyslu, ani do 

mechanizovaného zemědělství“. (K. Hlaváčková 2016)  

  

Obr.  10 - Pracovní 

kalhoty pro tovární 
dělnice. Návrh podniku 

Textilia. Praktičnost oděvu 

a pohodlí při nošení byly 

hlavními kritérii kladenými 
na "nový socialistický 

oděv". (Hodinová-Spurná 

1949) 

Obr.  11 - Návrhy "Praktických šatů pro celý den". (Nakreslila V. Lenková) 

Oděvy se drží módní siluety rozšířené sukně, opět se setkáváme s praktickými 
kapsami a střihovým řešením, které poskytuje jistou variabilitu v odchylkách 

padnutí oděvu. (Redakce Ženy a módy 1950) 
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Trendy světové módy byly na stranách zmiňovaných periodik prezentovány převážně 

v kritickém světle, přesto byla o její podobě a aktuálních liniích veřejnost informována 

jednak prostřednictvím barvitých popisů, jednak prostřednictvím módních ilustrací45.  

 

Distance od světové módy je patrná rovněž v zaměření módního výtvarnictví a 

výzkumu. Zvýšená pozornost je věnována oděvu pracovnímu, neboť „problémem oděvu 

pracujícího člověka se světová móda nikdy nezabývala, neboť nebyla v rukou 

pokrokových tvůrců.“ (Odkud tedy brát směrnice pro oblek nového člověka 1949)46 

                                                 
45 Příkladem budiž článek „Móda bez programu“ prezentující „extravagantní“ letní novinky pařížské a 

londýnské módy v červencovém čísle Ženy a módy. (Spalová, Móda bez programu 1949) (Na čtyřech 

fotografiích vidíme např. dámské tříčtvrteční kalhoty s upnutým živůtkem doplněným volným bluzonem ve 

vojenském stylu, kalhotový overal s šerpou přepásanou v pase, večerní šaty tříčtvrteční délky 

z kimonovými rukávy, výrazným pruhovaným vzorem a nápadným podkasaným volánem v pase nebo 

přiléhavé šaty s hlubokou dekoltáží a zvýrazněnou siluetou ramen, které modelka doplnila vysokými 

saténovými rukavicemi.) 
46 Citovaný úryvek z článku v Ženě a módě je značně tendenční . Požadavek funkčního oděvu se objevil již 

po první světové válce a již ve 20. a 30. letech 20. století mu byla věnována pozornost. V Československu 

byla významným přínosem pro tuto problematiku výstava Civilisovaná žena, konaná v Brně na přelomu let 

1929/1930. V české oděvní kultuře se jednalo o přelomový počin a pod názvem Civilisovaná žena: Jak se 

má kultivovaná žena oblékati vyšla též publikace, která obsah a výsledky výstavy shrnovala. Autory byla 

Obr.  12 - Ukázky světové módy v Ženě a módě 7/1949. 
Fotografie "západní" módy slouží jako ilustrace 

nevkusných a nepraktických oděvů a doplňují článek 

kritizující světové módní trendy. (Spalová, Móda bez 

programu 1949) 
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Zaměření socialistické propagandy na pracovní oděvy, plynoucí z vůdčí role dělnické 

třídy, bylo orientováno zejména na funkčnost, účelnost a použití vhodných materiálů47. 

Každé jednotlivé činnosti, pro níž byl oděv specializován, mělo být navrženo optimální 

střihové řešení (včetně odpovídajícího technologického vyhotovení), které nijak nebránilo 

v pohybu a podtrhovalo funkčnost daného kusu oděvu.  

 „V novém společenském systému, v němž jdeme k socialismu a komunismu, se práce 

stává a stane v důsledku vyšších výrobních poměrů zdrojem lepší životní úrovně, 

bohatšího a krásnějšího způsobu života. Tím se práce stane také zdrojem zájmu a radosti. 

Dojdeme k názoru, že pracovní oděv je důležitý, prvořadý pro náš život, že je to oděv pro 

krásnou a významnou dobu dne. Pracovní oděv se tak stane středem pozornosti veškerého 

odívání, totiž tak zvané módy. V popředí výtvarníkova zájmu bude stát oblek pracovní a 

z něho se bude odvozovat na obleky ostatní.“ (Spalová, Pracovní oděv 1950) 

Oděv splňující nově hlásaná ideologická kritéria byl však značně uniformní. 

Barevnostní a materiálová variabilita oděvů, kterou na stránkách módních magazínů 

propagovaly autorky jako ideální nástroj pro individualizaci oděvu, byla značně omezena 

jednak ze samotné návrhářské produkce, neboť optimálními barvami zejména pracovního 

oděvu byly tóny hnědé, béžové, khaki, na nichž není v takové míře znatelné ušpinění, 

jednak z konfekční výroby, jejíž prioritou byla efektivita a plnění plánu (tedy ideálně co 

největší stejnost výrobků), potažmo textilního průmyslu, který zajišťoval dodávky 

materiálů48.  

                                                 

Božena Horneková (Rothmayerová), Jan Vaněk a Zdeněk Rossmann. Součástí všestranně nahlížené ženské 

problematiky bylo též představení základního šatníku moderní ženy, který byl založen z velké části na 

kalhotách. V tomto praktickém a funkčním šatníku má místo rovněž pracovní oděv. (Horneková, Vaněk a 

Rossmann 1929) 
47 Snahy o všeobecné uznání vybraných kvalit obleku a odstranění jakéhokoliv „elitářství“ z odívání, byly 

v praxi podrývány přímo samými špičkami společenského žebříčku. Ilustrací budiž známá historka o tom, 

jak si manželka prezidenta, Marta Gottwaldová, vyžádala v (tehdy již znárodněném) bývalém salónu 

Podolská ušití zcela totožného společenského kostýmu, který dříve tento prestižní módní salón vyhotovil 

pro paní Hanu Benešovou, která v době, kdy byl její manžel prezidentem, patřila k věrným zákaznicím 

tohoto módního domu. 
48 V 50. letech došlo k markantnímu nárůstu spotřeby chemických vláken. Zatímco v meziválečném období 

byly novinkou vlákna z přírodních polymerů a regenerované celulózy (acetátové, viskózové hedvábí), 

druhá světová válka silně akcelerovala vývoj syntetických vláken. Nové materiály byly koncipovány jednak 

pro využití ve zbrojním průmyslu, jednak jako oděvní materiály k pokrytí válečného nedostatku přírodních 

vláken. Z materiálů, které přišly ve 2. polovině 20. století na československý oděvní trh, jmenujme zejména 

polyamidová vlákna – nylon, silon a perlon. Tato vlákna měla na první pohled líbivé vlastnosti – byla 

jemná a lesklá, snadno se barvila i spřádala, oděv byl málo mačkavý, snadno se sušil, měl nízkou 

navlhavost, neztrácel za mokra pevnost jako bavlna či vlna, byl netečný vůči kyselinám, alkáliím i lidskému 

potu. Silonové oděvy nebyly obvykle paro-propustné, měly vysokou zátrhovost a zejména často vyvolávaly 

kožní onemocnění. Z dalších populárních materiálů jmenujme například trikotýn, oblíbený na šaty a košile, 

nemačkavý tesil v mnoha gramážích, užívaný zejména na společenské oděvy, nebo polyesterové vlákno 

diolen.  
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Snahy odpoutat odívání nového socialistického člověka od minulosti, od „prohnilé 

buržoazní módy západu a světových trendů“, nebyly očividně plně úspěšné ani v rámci 

redakční práce na časopise Žena a móda. Ideologicky motivované diskuse o oděvu ustaly 

společně s koncem první pětiletky roku 1953. Z modelů publikovaných v Ženě a módě po 

roce 1953 je patrné, že modely pozvolna upouštějí od dříve převažující strohosti a 

barevnostní plytkosti a prosazuje se výraznější výtvarné řešení, které reflektuje trendy 

světové módy a směřuje oděv k individualitě a uměleckému výrazovému pojetí. Těžištěm 

změny je tak spíše pozvolné vytěsnění ideologické rétoriky. Ta se v dřívějších letech 

soustředila na předkládání socialistické koncepce oděvu, u níž je nutné favorizovat 

odlišné vlastnosti, než jaké 

vyzdvihuje světová móda. (Toto 

se týká opět zejména článků, 

jejichž autorkou je již 

zmiňovaná Jiřina Spalová. 

Články ostatních autorek 

redakčního kolektivu jsou 

výrazně neutrálnější, obsahují-li 

hodnocení západní módy, 

upozorňují povětšinou stručně 

na to, že obsahuje „výstřelky“, 

jinak ji hodnotí neutrálně, 

převážně popisně49.) Výčet 

vlastností „nového“ oděvu je 

však povětšinou doprovázený 

poznámkou o následování 

obecných trendů módy 

světové.50   

                                                 
49 Ke srovnání např. článek „Cesta k novodobému obleku“ od Jiřiny Spalové a módního přehledu „Móda za 

hranicemi – světová módní linie“, které vyšly v témže čísle listopadovém čísle časopisu Žena a móda. 

(Redakce Ženy a módy 1949) 

50 Např.: „Název „světová móda“ patří doposud módě pařížské, americké, londýnské. Země západních 

demokracií vytvářejí linii světové módy. Tj. určují silhuetu, délku sukně, šířku ramen atd. Protože ale 

západní modely nesledují účelnost a nepracují pro nejširší vrstvy, totiž pro pracující, nemůže taková móda 

uspokojit tam, kde každá činnost je zaměřena na potřeby pracujících vrstev … Ani my nechceme tvořit 

módu bez krásy. Ale jakápak krása, když nakonec se takový model k ničemu nehodí, když nám v něm bude 

těsno, nepříjemně, když budeme muset cupitat místo chodit, když nebudeme mít volnost pohybu, když se 

veškeré ozdoby hned pomačkají, potrhají. Proto vznikl u nás nebo v SSSR a jinde módní průmysl. Také naše 

módní redakce kupují fotografie západní módy, aby sledovaly světovou módní linii, od které se nemůžeme 

lišit. Ale vězte, výběr je strastiplný!“ (Spalová, Móda bez programu 1949) 

Obr.  13 - Modelový návrh kostýmu pro jaro 1949 od Textilní 

tvorby. Kostým je inspirovaný ruskou rubáškou, má rovnou sukni a 
volnější kimonový kabátek se šálovým límcem. (Redakce Ženy a 

módy 1950) 
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4.4.1 Centralizace návrhářských aktivit 

Obléci nejširší lidové vrstvy do ideologicky adekvátního oděvu vyžadovalo 

součinnost čtyř sektorů. Koncovou fázi obchodu s oděvy si dovolím v celé její 

komplexnosti ponechat bez bližšího rozboru, neboť se nejedná o výrobní část a s tématem 

práce souvisí pouze okrajově51. Vstupními pilíři socialistické oděvní výroby jsou však 

kromě samotných výrobních kapacit, jimž jsou věnovány zbývající kapitoly, a 

materiálových dodávek, které se odvíjely od aktuální situace v textilním průmyslu, také 

činnosti tzv. předvýrobní, tedy práce oděvních výtvarníků a návrhářů, případně také 

modelářů, kteří se zabývají tvorbou a testováním střihu daného oděvu. Role oděvního 

výtvarnictví byla nezastupitelná i v socialistickém plánování, avšak v jeho duchu se ani 

této veskrze umělecké tvorbě nevyhnula státem vnucená centralizace. Po schůzce 

zástupců textilního průmyslu, ředitelů znárodněných textilních závodů, několika 

ministerstev, Ústředí svazu československých řemesel, Obchodní komory a Rady žen 

bylo roku 1946 rozhodnuto o nutnosti zavést centralizované středisko věnující se módní 

tvorbě. Tato myšlenka byla realizována až roku 1949, kdy v Praze vznikl národní podnik 

Textilní tvorba: vzorové závody a modelárny, jehož cílem bylo „zajišťovat výtvarnou 

úroveň a kvalitu výrobků lehkého průmyslu, získávat tvůrčí pracovníky a pečovat o 

výchovu mladých návrhářů“. Po vzniku organizace, která by zaštiťovala vznik kvalitních 

modelů, volali rovněž zástupci Centrotexu – národního podniku zahraničního obchodu, 

kteří se intenzivně střetávali se zahraniční konkurencí a měli přímou zkušenost se 

světovými módními trendy52. Národní podnik Textilní tvorba měl spolupracovat se 

Svazem československých žen53 a za jeho přispění tvořit jakousi platformu pro vývoj 

nového oděvu v duchu státní ideologie. Stala se tak tvůrčím centrem, které stálo za 

                                                 
51 Bližší informace o obchodu s textilem ve vymezeném období viz např. (K. Hlaváčková 2004) (K. 

Hlaváčková 2016) 

52 Roli, již československý vývoz zaujímal po roce 1948 na poli mezinárodního obchodu s oděvy, ilustruje 

neobvykle objektivní (a lze předpokládat, že záměrně nejednoznačný) příspěvek ředitele Centrotexu Ing. 

Františka Adámka v časopisu Tvar z roku 1949. „Čsl. Textilní výrobky měly ve světě dobrý zvuk a byly 

vyhledávány, ale není možné spoléhat pouze na to, že máme přirozenou tradici a nesmíme ustat ve vývoji. 

Dříve, kdy byl textilní průmysl v rukou stovek soukromých podnikatelů, vykazovala výroba značnou pestrost 

výrobků, protože každá továrna měla své individuální zaměření. Tato výroba je nyní označována jako 

neracionální. Na její místo nastupuje hospodářství plánované, které má přinést přehlednost, konec 

konkurenčního boje a v každém případě kvalitní výrobky.“ (Adámek 1949) 

53 V rámci spolupráce zajišťoval Svaz československých žen zejména podněty z řad veřejnosti, organizoval 

spotřebitelské ankety a zjišťoval ohlasy veřejnosti.  
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zrodem naprosté většiny modelové tvorby pro domácí 

výrobu i pro export a zodpovídalo za sestavení módní 

kolekce pro veškerý oděvní průmysl. Hlavní sídlo 

podniku bylo v Praze, pobočné závody se nacházely 

v Prostějově a v Brně. Působení Textilní tvorby po 

celou dobu její existence bylo rozporuplné. Přestože 

v době svého vzniku disponovala skvělým personálním 

obsazením, neboť na své půdě seskupila zaměstnance 

zrušených módních salónů a modelových domů, 

potýkala se s vysokými nároky, které na ni byly 

kladeny. Zejména co se rozsahu a dosahu její práce 

týče. Činnost Textilní tvorby byla často kritizována 

především výrobními závody, které její aktivitu 

chápaly jako vměšování se do jejich kompetencí. Tato 

situace pramenila z toho, že výtvarníci neměli 

zkušenosti s průmyslovou výrobou a nedařilo se jim 

tam návrhy oděvů skloubit s požadavky na efektivitu 

výroby. Zástupci průmyslových konfekčních závodů 

dokonce často volali po jejím zrušení. I přes problémy 

s aplikací výsledků jejich práce do průmyslu, byla 

činnost módních návrhářů národního podniku Textilní 

tvorba v hojné míře popularizována54. První módní 

přehlídky se konaly již na podzim roku 1949, tedy 

krátce po jejím založení, a později byly hojně 

                                                 
54 Vzhledem k tomu, že modely Textilní tvorby plnily pravidelně stránky soudobých módních magazínů, 

byla diskrepance mezi jejími návrhy a reálnou nabídkou na trhu reflektována samozřejmě i zákazníky, resp. 

zákaznicemi. Pro ilustraci uveďme stížnost uveřejněnou v časopise Žena a móda, kde si čtenářka Božena 

Kučerova z Děčína stěžuje na nedosažitelnost přehlídkových modelů. „Dávám bedlivý pozor na prodejny 

OP a dychtivě očekávám, kdy dojde ten či onen vkusný oblek, který navrhla Textilní tvorba. Vím, že kdyby 

se trochu myslilo, byly by látky lepších vzorů a tisku. Módní přehlídky dělejte z těch látek, které skutečně 

jsou.“ Redakce v odpovědi pisatelce svaluje vinu na průmyslovou výrobu, která „by si měla více všímat 

modelů, které jí Textilní tvorba předkládá“ a „nebát se vyrábět model, jehož střihové řešení je nové a dosud 

s ním nejsou zkušenosti“. (Redakce Ženy a módy 1950) Z úryvku je patrná prezentace činnosti Textilní 

tvorby jako výtvarného střediska pro průmyslovou výrobu (čtenářky očekávaly dostupnost modelů 

v obchodní síti). Redakce ve své reakci reflektuje pomalé zařazování módních vzorů do výrobních 

programů konfekčních dílen a zmiňuje jistou konzervativnost, která je toho příčinou. V odpovědi je však 

explicitně zmíněno, že se tak děje přesto, že navrhované modely splňují všechny požadavky na 

průmyslovou výrobu – mají „snadný střih, menší spotřebu látky a krátkou výrobní dobu.“  (Redakce Ženy a 

módy 1950)Ve stejném duchu se nese též stížnost čtenářky Jiřiny Hurníkové z Plzně: „Škoda, že velmi málo 

krásných šatů, které přinášíte, se skutečně dostane v prodejnách OP. A hlavně těch pracovních. Na příklad 

zástěra Ž. 782 z č. 2., která by se hodila každé ženě, není vůbec k vidění. A což ty krásné a účelné oblečky 

pro děti. Po těch, my mámy, hlavně voláme. …“ (Redakce Ženy a módy 1950) 

Obr.  14 - Textilní tvorba navrhovala 
celé spektrum oděvů včetně 

slavnostní a společenské módy. Zde 

model večerních šatů uveřejněný 

v listopadovém čísle Ženy a módy 

z roku 1949.  
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organizovány v mnoha československých městech. Dostatek prostoru byl produkci 

Textilní tvorby věnován i na stránkách soudobých periodik. Svoji činnost prezentovala 

zejména v časopise Žena a móda a v letech 1949 a 1950 dokonce krátce vydávala svůj 

vlastní magazín Textilní tvorba. Přes popularizaci modelů Textilní tvorby v soudobém 

tisku a prostřednictvím módních přehlídek, snášela se na tuto organizaci u odborné 

veřejnosti kritika, zejména v roce 1953, tedy před koncem první pětiletky. Jakožto 

vývojovému podniku lehkého průmyslu byla celé textilní tvorbě přičítána vina za špatný 

stav celého odvětví55. Na mezinárodní módní scéně v rámci socialistických států však 

měly modely Textilní tvorby nemalé úspěchy56. Roku 1958  proběhla rozsáhlá 

reorganizace spotřebního průmyslu. Národní podnik Textilní tvorba byl zrušen a 

pokračoval nově s rozšířenou oborovou náplní jako Ústav bytové a oděvní kultury – 

ÚBOK.  

Kromě národního podniku Textilní tvorba působilo v Československu od roku 1945 

také Ústředí lidové umělecké výroby, které se profilovalo zejména skrze výrazné 

zaměření na tradice lidové výroby. Jakožto spolek drobných řemeslníků se po roce 1948 

transformovalo Ústředí do podoby nové organizace, která převzala pod svoji správu 

znárodněné vzorové dílny, základní idea lidové tvorby zůstala zachována, avšak byla 

využita v rámci komunistické propagandy. ÚLUV zůstalo po roce 1950 jedinou výrobní 

dílnou, kde zůstala zachována malo sériová výroba. 

Pro úplnost zmiňme též vznik oděvního ateliéru na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze v září 1949. Iniciativa k jeho založení vzešla z Textilní 

tvorby a zejména díky vedoucí ateliéru, prof. Hedvice Vlkové57, se z něj stalo prestižní 

centrum módní tvorby. Jeho hlavním smyslem bylo doplnit absolventy „nedostatek 

kádrů, kteří by nebyli spjati s vkusem buržoazního světa“. Činnost oděvního ateliéru byla 

                                                 
55 Příkladem budiž článek uveřejněný v časopise Žena a móda v květnu roku 1953, jehož autorem je 

vedoucí technického odboru Ministerstva lehkého průmyslu Jan Danielis. Na Textilní tvorbě kritizuje 

zejména to, že v rámci své propagační činnosti nedokázala vymýtit touhu lidí po originálním oděvu a 

nadchnout je pro nový oděv dle socialistických ideálů. Kritika se zaměřuje též na způsob, jakým jsou 

vybírány vzory a modely z připravených návrhů pro výrobu. Výtvarná komise totiž „respektuje názor 

úzkého okruhu lidí s tzv. vytříbeným vkusem, místo, aby dala slovo lidu“. Rovněž celkově pomalá dynamika 

módní praxe byla Textilní tvorbě vyčítána. Módní trendy byly údajně na trh dodávány se zpožděním, ve 

chvíli, kdy již nejsou aktuální. (Danielis 1953)  
56 Jmenujme např. úspěšnou účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu, XI. Triennale v Miláně a další. 
57 Hedvika Vlková (*1901, +1986), vystudovala v letech 1921–1924 Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. 

Byla populární malířkou, grafičkou a oděvní výtvarnicí již v období první republiky, kdy pracovala jako 

kreslířka a návrhářka v módním salonu paní Hany Podolské. Její návrhy se objevovaly v mnoha 

společenských i odborných magazínech a její práce byla ceněna po umělecké stránce. V roce 1938 si 

založila vlastní zakázkový a modelový podnik, který fungoval do roku 1949. Stála u zrodu samostatného 

ateliéru oděvního výtvarnictví na VŠUP, který od jeho vzniku do r. 1970 vedla. (Uchalová 2011) 
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úspěšná v mnoha ohledech. Díky úzkému zaměření splňoval 

cíle a požadavky, které na něj kladli její nadřízení, a díky 

osobnosti Hedviky Vlkové vyučoval a vytvářel vysoce kvalitní 

a dodnes uznávané estetické hodnoty.  

Jak již bylo nastíněno v předchozím textu, vzájemné 

vztahy mezi oblastí módního návrhářství a výrobní praxí byly 

značně rozporuplné. Při studiu 

pramenů narazíme na drobné 

náznaky i explicitní vyjádření 

vzájemných antipatií. Usuzovat 

z nich však na jakékoliv obecné 

závěry není možné, neboť se 

jedná o subjektivně podbarvená 

tvrzení, která vyjadřují názory 

svých autorů. Pokusíme-li se o 

objektivní srovnání, je zřejmé, 

že oděvy produkované 

konfekčními závody, zejména 

výrobním gigantem Oděvní 

průmysl Prostějov, odpovídají 

výše uvedeným charakteristikám 

a mají veskrze jednoduchá 

střihová řešení i maximálně 

optimalizovaný výrobní postup.  

 

 

 

4.5 Nový oděv – nový člověk 

Pokud by se budovatelské úsilí neprojevilo též ve změně módy „…tvořili bychom 

zase jen pro hrstku bohatých … pro potřeby zpanštilé buržoazie. Naším cílem však je 

demokratisace módy. ...v naší veřejnosti se mnohokrát řeklo, že neuznáváme krásu pro 

krásu, čistou fantasii bez užitečnosti a účelnosti. Tak se tvořilo ve všech 

vykořisťovatelských etapách lidstva. Směrnice, ke kterým jsme zatím došly, jsou: oblek 

pohodlný, prostý, účelný, prakticky vybavený a estetický, který by odpovídal také našemu 

národnímu charakteru. Jsou to směrnice celkem tytéž, jaké si staví sovětská móda a 

jakých se pravděpodobně bude držet móda všech lidově demokratických států.“ (Redakce 

Ženy a módy 1950)  

Snažíme-li se na základě odborné literatury, časopisecké produkce a podnikových 

publikací jasně definovat představy o správném socialistickém oděvu, narážíme na dvě 

Obr.  15 – Studentský návrh 
jednoduchých letních šatů. 

Modely navrhované studenty 

oděvního ateliéru VŠUP byly 

v časopise Žena a móda 
pravidelně zveřejňovány. Žena a 

móda 6/1950. 

Obr.  16 - Tvorba žáků oděvního 

ateliéru VŠUP pod vedením 
Hedviky Vlkové. Žena a móda 

5/1953. 



49 

 

nejčastěji se opakující adjektiva: Nový oděv měl být vkusný a účelný58. Vkusnost – vkus 

a nevkus – je kategorií, která se nejčastěji vyskytuje v konotaci s rozdílností západní 

(světové) módy a nové módy socialistické. Primárním kritériem, podle něhož je vkusnost 

oděvu hodnocena, je jednoduchost. V textech nacházíme velmi výraznou paralelu 

s oděvem prostým, jednoduchým, bez nadměrného množství ozdob. Takový oděv je 

označován jako vkusný. Naopak velmi často se setkáváme s tím, že světová móda byla 

charakterizována jako nevkusná právě pro svůj málo praktický střih, množství ozdob a 

nápadnost. V kontextu vkusnosti je zmiňována rovněž upravenost a krása. Zatímco 

upravený vzhled je připisován moderní ženě jako něco, na co má nárok (často ve 

formulaci, aby byla upravená po práci a mimo ni59 - tedy se zaměřením na pracovní 

oděv), krása tvoří ve studovaných pramenech vágní kategorii, která se vztahuje 

v estetickému kánonu, který má být teprve vybudován. Krásný oděv je spojován s radostí, 

kterou jeho nošení přináší, a přispívá tak ke zlepšení kvality života dotyčného uživatele.  

Účelnost oděvu má v pojetí studovaných pramenů úzkou vazbu na ideové vize 

socialismu. Důraz kladený na práci, pracovní nasazení, se odráží ve vyzdvihování oděvů 

praktických, jejichž vzhled je plně podřízen právě zaměření jedinců na výrobní činnost. 

Daný fenomén se projevuje rovněž velkým důrazem na kategorii pracovních oděvů, které 

jsou pro socialistické odívání prioritou. Projevuje se to nejen zdokonalováním pracovních 

oděvů po stránce funkční a materiálové (návrhy ergonomických střihů, využití nových 

materiálů s pokročilými technickými specifikacemi), ale také markantním rozšiřováním 

škály pracovních úborů. Svůj vlastní unifikovaný oděv tak mají nejenom profese, pro něž 

je to nezbytné nebo typické vzhledem k charakteru práce (hasiči, zdravotníci, slévači, 

hutníci, řidiči hromadné dopravy atd.), ale rovněž pracující, jejichž povolání dosud 

uniformu nevyžadovala. Tak například: „…pro vedoucí drůbežáren byl schválen 

následující oblek: kalhoty s tílkem, opatřené kapsami, z kepru barvy khaki, k nim červeně 

                                                 
58 „Jestliže kapitalistická společnost staví na nadvládě a moci jednotlivce nad ostatními, je přirozené, že 

používá všech prostředků k udržení této moci. To znamená, že používá i svého zevnějšku. A to k oslňování, 

výlučnosti, k nadřazenosti, u držení pocitu, že vládne majetkem, že je mocná. Z těchto základních snad se 

vyvíjí styl obleku vládnoucí buržoazie v kapitalistických státech. Proto oblek v kapitalistické sféře směřuje 

k nákladnosti, vyrábí se z drahých materiálů, komplikovaného, pracného a nákladného střihu, oplývá 

drahými a zbytečnými ozdobami. Proto se také v kapitalismu pokládá za nejkrásnější materiál nejdražší. 

Slovo elegance, původně znamenající zjemnělost, uhlazenost, vkus, se často používalo jen tam, kde se 

plýtvalo materiálem, výrobní dobou obleku a nákladnými ozdobami. (…) Zdá se, že v budoucnosti nebude 

tolik žádoucí mít elegantní oblek, být elegantní. Zdá se, že tyto výrazy vyměníme za příjemný, dobrý, 

vzhledný, vkusný oblek. To budou vedoucí pojmy našeho budoucího oblékání.“ (Spalová, Elegantní nebo 

příjemný 1949) 

59 Ukázkou: „…aby pracující ženy byly i při práci oblečeny účelně a vkusně. Nepohlížím na to jako na 

ženskou marnivost. Je třeba, aby ženy, které pracují v úkolu nebo jako údernice, měly radost ze svého 

zevnějšku a tím i radost z práce. Je přeci známou věcí, že dobrý zevnějšek přispívá k duševní pohodě. Za 

kapitalismu dělnice nosily do práce nejhorší hadry …“ (Hodinová-Spurná 1949) 



50 

 

pruhovaný svetr s americkým60 límečkem. Pro 

chladnější dny přes tyto kalhoty (které se mohou 

vyhrnout nad kolena) tříčtvrteční halenu vpředu 

zapínanou na knoflíky, se vsazenými kapsami, 

opatřenou odepínací kapucí pro případ deště, celé 

rovněž z kepru…“ (Redakce Ženy a módy 1950) 

Byly však navrhovány také oděvy pro chovatele 

vepřů, zahradnice či ženy pracující v zemědělství. 

Účelnost je v zobrazených návrzích reflektována 

jednoduchým a volnějším střihem oděvu a absencí 

ozdob. Hojně doporučovaným kusem oděvu je 

zástěra, která v mnoha obměnách doplňuje pracovní 

oděvy a je vyzdvihovaným prototypem účelného a 

praktického oděvu. Právě s praktičností je účelnost 

oděvů často ztotožňována. Samostatnou kategorii 

tvoří pracovní oděvy pro ženy, které nejsou určeny 

pro výkon povolní, ale pro práci v domácnosti. 

Jejich návrhům byla také věnována značná 

pozornost. V ročnících 1949 až 1951 převažují 

témata pracovní módy nad oděvy společenskými a 

těmi, které jsou určeny pro volný čas. Jistou raritu 

tvoří návrhy obleků pro Československý svaz 

mládeže a ženy Komunistické strany Československa, uveřejněné v červnovém čísle 

prvního ročníku časopisu Žena a móda (viz Obr.  5 - Módní návrhy oděvů určených pro 

členky Komunistické strany Československa a Československého svazu mládeže. Jako 

dar těmto organizacím je představily na IX. sjezdu KSČ zaměstnanci OP Prostějov. V 

popisu oděvů je v duchu soudobého propagačního diskurzu zdůrazněno, že jsou řešeny 

nejenom vkusně, ale zejména prakticky, a měly by být dostupné nejširším lidovým 

vrstvám. .  

„Cesta k novodobému ženskému oděvu“, jak je agitace za nově navrhované oděvy na 

stránkách časopisu nazývána, je nutným krokem k vybudování socialismu. Předkládané 

modely korespondují s propagovaným životním stylem a všudypřítomná „praktičnost“ a 

„účelnost“ podporuje vyzdvihované ideologické hodnoty. Ideální ženský oděv má středně 

širokou sukni v délce pod kolena61, nabíranou nebo skládanou v pase – délka sukně do 

půli lýtek není vyzývavá, ale zároveň nositelce nijak nepřekáží, stejně jako umírněná 

                                                 
60 Všimněme si, že názvosloví oděvních součástí ideologicky ovlivněno nijak není, naopak používá se 

zažitá terminologie. 
61 Bylo by nasnadě klást si otázku o roli kalhot v dámském šatníku. Kalhoty v dané době již nebyly 

vnímány jako extravagantní módní výstřelek, nýbrž jako praktický oděv, který má své místo tam, kde je 

nošení kalhot funkční. V pracovním oblečení měly kalhoty nezastupitelné místo, avšak pro ostatní činnosti 

měla žena volit raději sukni, která byla shledána jako vhodnější a „ideologicky správný“ základ ženského 

oděvu.  

Obr.  17 - Pracovní oblek pro zaměstnané 

ženy. Návrh uzavřených plášťových šatů je 
určen pro pracovnice v odborných 

průmyslových podnicích. (Pracovní oděvy 

1951) 
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bohatost sukně, která neplýtvá zbytečně materiálem, ale neomezuje v pohybu a do jisté 

míry padne všem typům postav. Pracující žena neměla prostor pro kabelku, potřebovala 

volné ruce k práci, proto jsou všechny oděvy vybaveny početnými velkými kapsami. 

Jednoduchost oděvu a absence ozdob korespondovala se skromností a praktičností 

propagovaného archetypu správné ženy, která chce být krásně a čistě oblečená, avšak 

svoji energii chce soustředit spíše na budování socialismu než na přehnanou péči o svůj 

zevnějšek. Volnost pohybu je vyzdvihována pod pojmem „pohodlnost“, byť je zřejmé, že 

tato charakteristika jde ruku v ruce s označením „výrobně jednoduché“.  

Kolektivistické a unifikační snahy režimu se projevovaly zejména hromadným 

zaváděním jednotných pracovních úborů a uniforem. Kvalitní oděv je charakterizován 

jako komodita, jehož dostupnost pro nejširší lidové vrstvy by měla být zajištěná 

socialistickým státem a dostupná pro všechny ženy. Oděv byl bezesporu silně 

akcentovaným prvkem ideologického působení – stát prostřednictvím propagování určité 

módy propagoval pracovní morálku a emancipaci žen ve 

smyslu jejich zapojení do profesí dříve určených mužům. 

Zejména v prvních ročnících časopisu Žena a móda se 

setkáme s jasně definovanými oděvy (časté určení oděvů pro 

běžný den, do práce, do zaměstnání, móda do divadla, „do 

plesu“) a jejich stylizací, které evokují snahu vštěpovat jejich 

prostřednictvím občanům určitý žádoucí životní styl a 

hodnoty. Všechny oděvy, které se ve zkoumaném módním 

časopise objevují, jsou doprovázeny popiskem, k jakému 

účelu má prezentovaný model sloužit. Základem šatníku byl 

pracovní oděv, který měl být jednak funkční, jednak 

kultivovat zevnějšek člověka a působit mu radost, aby měl 

chuť do další práce. Výrazná akcentace pracovních úborů 

bezesporu koresponduje s přesvědčením, že v zaměstnání by 

měl socialistický člověk trávit převážnou část svého 

produktivního času. Pro ženy jsou rovněž určeny „praktické 

pracovní oděvy do domácnosti“, které by měly ženy oblékat 

při péči o domácnost a rodinu. Setkáme se samozřejmě i 

s oděvy určenými pro volný čas, který je nejčastěji 

reprezentován nějakou spolkovou angažovaností. Oděvy „na 

rekreaci“, do divadla či na ples či dokonce šaty svatební se 

však v magazínu Žena a móda rovněž vyskytují, byť vycházkové oděvy jsou hojně 

zastoupeny kategorií oděvů dětských a dorosteneckých. Šaty společenské a plesové se 

vyskytují často v podobě oděvů do tanečních pro mládež. Dokonce i u šatů plesových a 

svatebních je preferována spořivost a „rozumný přístup“, takže vyzdvihovány jsou šaty 

takové, které neslouží pouze jedinému účelu, ale po svatbě je lze snadno upravit na 

slavnostnější civilní šaty.  

Z popisů k uveřejněným módním ilustracím vyplývá, že dle socialistických ideálů by 

ženy měly v odívání preferovat praktičnost, jednoduchost a skromnost (čistota byla 

samozřejmostí). Přestože hlavní požadavky po zajištění dostupných oděvů byly kladeny 

Obr.  18 - Návrh jednotného 
pracovního oděvu pro 

administrativní pracovnice. Žena a 

móda 8/1952. 
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na státní konfekční průmysl, z periodik je patrné, že běžnou praxí bylo domácí 

zhotovování oděvů a přešívání starších šatů. Tuto praxi redakce magazínu Žena a móda 

nijak nepopírá, ale rovněž nijak zvlášť nepropaguje (jako tématu se jí nevěnuje). Cílem 

socialistického hospodářství mělo být zajištění adekvátního sortimentu v obchodech, tak, 

aby ženy vynakládaly na opravy a úpravy oděvů pouze nebytně nutné množství času. 

Popisy modelů jsou vystavěny tak, aby potlačovaly touhy po nežádoucích (jakkoliv 

individualistických, extravagantních) oděvech. Proti strachu z přílišné jednotvárnosti a 

uniformity, který je dokonce zmiňován ve čtenářských dopisech62, je argumentováno 

pestrostí individuálních doplňků v podobě šátků a bot, kombinacemi s halenkami a svršky 

atd. Zdůrazňována je postupná cesta k socialismu – příslib, že ačkoliv se dnes nabídka 

konfekce může zdát nedostatečná, cílem je maximální možný výběr oděvů pro všechny 

příležitosti. (Spalová, Proti 

uniformitě v módě 1950) Převažující 

výkladové pojetí se však opírá o 

prezentaci velkého množství modelů, 

které by měly uspokojit poptávku, a 

demonstruje tak naplnění 

socialistického závazku o 

vzrůstajícím blahobytu. Odstavce o 

pojetí a podobě nové socialistické 

módy mimo vyzdvihování vybraných 

výše uvedených vlastností a vzhledu 

nového oděvu, často vysvětlují 

současný stav neuspokojené 

poptávky situací panující 

v návrhářské a výrobní sféře. 

                                                 
62 V časopise se setkáme z valné většiny pouze s pochvalnými dopisy, v nichž čtenářky ostatním 

předkládají svoji pozitivní vizi nové socialistické módy. Čtenářka Milada Hošková ve svém dopise 

k problematice přílišné uniformity oděvů vyzdvihuje, poněkud stranou od tématu, zejména rovnostářské 

ambice nové módy: „Jestliže bude nějaká uniformita, pak tedy uniformita jednoduchosti a vkusu. A nebude 

tolik křiklavých případů jako za prvé republiky, na jedné straně přepych a nádhera a na druhé téměř hadry 

a bída.“ (Redakce Ženy a módy 1950) Výkladový redakční článek, navazující na příspěvky dopisovatelek, 

předkládá čtenářkám toto pojetí: „V rozhovorech o módě a oblékání narazíme často na obavy, abychom se 

nakonec nedostali k uniformitě v ženském obleku. Tyto obavy jsou vysloveny obvykle potom, když se mluví o 

prostotě a účelnosti československé módy. Uniformitou bychom mohli nazvat obleky téhož střihu, z téhož 

materiálu a téhož vzoru, šité a vnucované všem občanům bez ohledu na jejich tělesné požadavky a bez 

ohledu na požadavky jejich vkusu, vnitřního poměru k vlastnímu zevnějšku, k barvám, vzorům a střihům. To 

je uniformita. Oblékat někoho přes jeho vůli a chuť do předem stanovených obleků. K tomu u nás nikdy 

nedojde. Proč? Prostě proto, že žijeme v lidové demokracii, která zaručuje všem pracujícím svobodu 

v pravém slova smyslu.“ (Spalová, Uniformita v módě - Je vůbec možná? 1950) Analyzujeme-li uvedený 

citát z hlediska vztahu oděvní produkce a individuality, zdá se, že dostatečným sebevyjádřením jedince by 

měla být možnost kombinování nabízených výrobků. Socialistické hospodářství „…má vyráběti tolik druhů 

zboží, aby byl uspokojen vkus, požadavky, záliby i tělesné potřeby všech občanů.“ (Spalová, Uniformita v 

módě - Je vůbec možná? 1950) 

Obr.  19 - Argumentem proti obavám z přílišné uniformity 
nové módy byla možnost individuálních kombinací 

konfekčních oděvů a výběr vhodných doplňků. Žena a móda 

2/1951. 
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„V celém našem oděvnictví a módě, ať je to průmyslová výroba, návrháři, kreslíři 

nebo krejčí, zdobní pracovníci a vedoucí, fotografové a módní výtvarníci všech oborů, 

tam všude zápasíme s politickou neuvědomělostí nebo netečností. Všichni dohromady 

mají vliv na módu a styl jejího propagování i v časopisech. Jsou mezi nimi bohužel 

v menšině, pracovníci politicky uvědomělí, kteří plně chápou cíl našeho budování a tím i 

cíl budování v oděvnictví. Ale většina z nich žila nejméně dvacet let v buržoazním světě a 

pro tento svět pracovala. Zatímco velká část naší spotřebitelské veřejnosti je značně 

uvědomělá, oděvní pracovníci jsou v převážné většině dědictví po měšťácké společnosti. 

Dnes se školí politicky, uvědomují se a mnozí jeví snahu porozumět naší době a zapojit se. 

Bez znalosti vědeckého světového názoru a bez vnitřního zahoření pro socialismus, 

nevytvoří žádný umělec socialistický realismus. Nevytvoří ani módní výtvarník 

socialistický realismus v módě.“ (Spalová, Odpolední a večerní šaty 1950) 

Výše uvedený úryvek ilustruje nejenom postulovanou dichotomii mezi dřívější a 

novou podobou módy, ale naráží i na téma jisté diverzifikace mezi tvůrci a uživateli 

módy. Spalová se, v souladu se svojí typickou rétorikou, v článku obrací proti výrobní 

sféře, kterou kritizuje pro laxnost v následování ideologických požadavků na oděv, a 

čtenářkám, které jsou zástupkyněmi oné „spotřebitelské veřejnosti“, podsouvá myšlenku 

o politické uvědomělosti nejširších lidových vrstev. Nový socialistický oděv se v její 

interpretaci stává entitou, jíž se dovolávají sami občané, nikoliv něčím, co by mělo být 

zavedeno stáními složkami. Předkládá požadavek nové módy, vůči němuž stát plní roli 

zpracovatele a vykonavatele, jehož povinností je vědecky uchopit poptávku a všem 

členům socialistické společnosti poskytnout ideologicky adekvátní módu. Příslib zlepšení 

a pozitivního budoucího vývoje je zcela patrný z posledních vět úryvku.  

4.5.1 Nová žena  

Z výše uvedeného textu je patrné, že móda byla výsostnou doménou žen. Zatímco 

odborná periodika pojednávají i o módě pánské, časopis Žena a móda je zaměřen výlučně 

na ženské publikum a na odívání nahlíží jako na ryze ženskou záležitost63. Adjektivum 

„ženský, ženskost“ je však pro oděv zejména v prvních ročnících časopisu používáno 

s mírně pejorativním nádechem, neboť evokuje zdůrazňování sexuálních znaků ženského 

těla, které čelilo ideologické kritice64. Mezi kritizované „buržoazní“ prvky dříve módního 

oděvu byly považovány kromě nadměrných ozdob i střihy, které přehnaně zdůrazňovaly 

ženskost, jako je například výrazně akcentovaný pas, hluboká dekoltáž, upnuté modely 

zdůrazňující poprsí atd. Tyto atributy byly vnímány jako výraz nerovného postavení ženy 

                                                 
63 Nákup nových oděvů a rozhodování o tom, jaké oděvy ten který člen rodiny bude oblékat, je chápáno 

jako úkol žen, nejen co se týče oblečení pro děti, ale rovněž nákup a výběr oblečení pro muže má spravovat 

žena. (Redakce Ženy a módy 1949)  
64 K problematice interpretací sexuality v rámci poúnorového diskurzu více viz např. (Nečasová 2018). 

Tělesný chtíč a erotické vášně byly z pohledu socialistické ideologie zcela nežádoucí a negativně 

hodnocenou vlastností. Správnou cestou byla uvědomělost ve všech oblastech života a soustředění se na 

budovní socialistické vlasti spíše než na milostné aktivity.   
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ve společnosti, pro něž v novém společenském uspořádání není místo65. U navrhovaných 

oděvů se prosazovaná decentnost překrývá s funkčními požadavky na oděv. Naprostá 

většina ženských oděvů je přepásána v pase, čímž se drží světové módní linie. Hlubší 

dekoltáž se však vyskytuje pouze sporadicky u večerních a plesových modelů, stejně jako 

odhalená ramena, která jsou u modelů spíše raritou, pomineme-li letní plážové oděvy. 

S ideologickým působením v poválečné módě jsou spojeny i snahy o odstranění módy 

klobouků, jejichž socialistickou alternativou měl být za každé příležitosti šátek. 

V propagaci této změny lze rovněž vysledovat jisté snahy o regulaci zdůrazňování 

feminity. Vzhled ženy je tématizován nikoliv proto, aby byla přitažlivá pro druhé pohlaví, 

ale proto, aby sama skrze spokojenost se svým zevnějškem měla z oděvů radost a cítila se 

dobře („a jako taková mohla být platnou členkou nové společnosti“ (Danielis 1953)).  

Obrazy „nové socialistické ženy“ jsou badatelsky široce zpracovaným tématem, 

jemuž se věnovala např. Denisa Nečasová (Nečasová 2018). Hledáme-li konstitutivní 

prvky nově pojímané feminity v oděvu, zjistíme, že se setkáváme s několika archetypy 

ženy: nejzastoupenější podobou „nové“ ženy je žena-pracovnice, která se angažuje ve 

veřejném životě a kolektivním budování socialistické společnosti. Žena-matka a 

manželka, jejíž činností je péče o děti a domácnost, stojí až na druhém místě, přesto je jí 

na stránkách společenských magazínů věnována značná pozornost. Obecně byla role ženy 

– hospodyně v dané době spíše opomíjena (Nečasová 2018, 149), módní periodika jí 

pozornost věnují, neboť soukromá sféra tvoří v jejich pojetí komplementární sféru 

k zaměstnání a práci mimo domov. A i zde má být žena vkusně a adekvátně oblečena, jak 

                                                 
65 Ruku v ruce s kritikou těchto atributů světové módy šla jistě i ekonomická stránka výroby. Bohatě 

nabírané části oděvů zdůrazňují obvykle ženskost tím, že vytváří kontrast s částí těla, která je naopak 

přiléhavým oděvem těsně obepnuta (např. široká sukně podtrhuje štíhlý pas, nabírané rukávy poutají 

pozornost k vypasovanému živůtku nebo dekoltáži atd.). Takovéto prvky jsou však zároveň materiálově 

náročné, což byl faktor, který poválečné hospodářství rovněž muselo nějakým způsobem reflektovat. Což 

však neznamená, že by ostatní vlastnosti jako nepraktičnost, náročnost na údržbu nebo špatné padnutí 

nebyly relevantní.  

Obr.  20 - "Zavadlý nevkus". Ilustrace doprovázející článek kritizující "starou 
buržoazní módu“. Karikované postavy mají na sobě „nevkusné a nepraktické“ 

šaty. Žena a móda 7/1950. 
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zní rétorika oficiálního 

diskurzu. Společným znakem 

vyobrazení žen je sebevědomí. 

To je dáno vyvázáním se 

z tradiční role, nezávislostí na 

mužích, uplatněním 

v budovatelském snažení, ale 

v neposlední řadě též novým 

oděvem, který má „přirozeně 

zvyšovat sebedůvěru a svojí 

praktičností působit radost při 

plnění každodenních 

náročných úkolů“ (Redakce 

Ženy a módy 1949). 

Sebevědomí ženy je něčím, co 

má vyplývat z její role 

v socialistické společnosti a 

být navázáno na její pracovní 

úspěchy, nikoliv být založeno 

na sexuální atraktivitě a 

vzhledu.  

Máme-li na základě 

poúnorových módních magazínů analyzovat pojetí tělesnosti a prezentaci ženského těla, 

shledáme, že v naprosté většině mají modelky přirozené proporce, byť jsou štíhlé (modely 

určené plnoštíhlým postavám, stejně jako modelky korpulentních tvarů nejsou však 

v magazínu výjimkou a byly poměrně frekventovaným tématem). Módní ilustrace, které 

v magazínech převažují, zobrazují ženskou postavu v souladu s dobovým ideálem krásy – 

postavou přesýpacích hodin, výrazným poprsím, útlým pasem a klenutými hýžděmi. 

Přestože délka nohou a štíhlý pas jsou mnohdy mírně přehnané, nedá se říci, že by módní 

ilustrace evokovaly nadměrnou štíhlost či vychrtlost (naopak respektují přirozené 

proporce mnohem více než zobrazení módy od poslední čtvrtiny 20. století dosud). Je 

patrné, že do módní ilustrace i fotografie 50. let se promítá ideologicky propagovaný 

fenomén zdraví, zdravého těla a přirozenosti, síly a fyzické zdatnosti. Modelky jsou vždy 

usměvavé a mají vitální a energický vzhled. Přes tyto tělesné charakteristiky však nová 

socialistická žena v pojetí módní ilustrace své přednosti zdůrazňuje pouze obezřetně. 

Obr.  21 - Model svátečního kostýmu pro venkovské ženy. Titulní 

strana časopisu Žena a móda z června 1952. 
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Navážeme-li na výše uvedené řádky o absenci prvoplánové demonstraci sexuality, 

jakékoliv zkrášlování zevnějšku je spojováno výhradně s líbivostí, příjemným vzhledem, 

který má přinášet potěšení z krásna, nikoliv 

vzbuzovat přitažlivost a zájem mužů.  

Snaha porovnat atributy propagovaného 

ženského oděvu s pojetím módy pánské, naráží na 

zásadní úskalí. Zaměříme-li se však výlučně na 

módní časopis Žena a móda66, zjistíme, že 

s propagací pánské módy se vůbec nesetkáme, 

přestože v rámci prezentovaného diskurzu byla 

starostí ženy péče nejen o zevnějšek svůj, ale též 

ošacení dětí a muže. Reprezentace genderových 

vztahů se tak ve zkoumaném magazínu vyskytuje 

velmi sporadicky a okrajově, zejména pak 

v souvislosti s tématem péče o domácnost, nikoliv 

s oděvem jako takovým. Oblečení pro děti je však 

věnována pozornost pravidelně. Dětské módy se 

z velké části týkají též čtenářské dotazy, které řeší 

nespokojenost s konfekční nabídkou a možnosti 

úprav dětských oděvů. Móda a odívání se tak 

profiluje jako výlučná záležitost žen, které by se, 

jakožto konzumentky a spotřebitelky, měly 

orientovat v nabídce oděvů, starat se o jejich 

pořizování a hospodařit s nimi. Úkolem 

socialistického státu je, lze socialistické ideologie, 

poskytnout jim pro to dostatečnou nabídku a 

možnosti, jak tuto svoji úlohu realizovat.   

                                                 
66 Ve studované době nevycházel v Československu žádný magazín, který by byl rozsahem a zaměřením 

mužskou alternativou Ženy a módy.  

Obr.  22 - "Dobrá konfekce". Ilustrace 

propagující „bohatou a pestrou“ nabídku 

konfekčních oděvů. Žena a móda 7/1952. 
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5 Výzkumný ústav oděvní v Prostějově – cíle, náplň práce, 

výzkumné úkoly 

 

Po vzoru Sovětského svazu byly centralizovány i vědeckovýzkumné aktivity, které 

dříve probíhaly v rámci jednotlivých podniků. 1. ledna 1953 zahájila svoji činnost 

Československá akademie věd, která fungovala jako ústřední státní instituce koordinující 

vědeckou práci v teoretických i užitných oborech67.  

V rámci textilního průmyslu bylo v 50. letech založeno hned několik výzkumných 

ústavů68 - Výzkumný ústav bavlnářský se sídlem v Ústí nad Orlicí, Výzkumný ústav 

vlnařský sídlící v Brně, Výzkumný ústav lnářský v Trutnově a Výzkumný ústav oděvní 

v Prostějově. Zastřešující institucí těchto ústavů, která se však věnovala vlastnímu 

technologickému výzkumu, byl Výzkumný ústav textilní založený v Liberci. (Holcner 

2013)  

Klíčovou institucí československého oděvního průmyslu byl Výzkumný ústav oděvní 

(VÚO). Ten, ačkoliv během svého fungování prošel řadou organizačně-právních forem69, 

měl postavení předního vědeckovýzkumného pracoviště v rámci celého Sovětského 

svazu, které se zabývalo základním a aplikovaným výzkumem v oboru oděvnictví a 

konfekční výroby. Zpočátku se ústav specializoval pouze na problematiku svrchních 

oděvů, poté, co k němu bylo roku 1967 přičleněno též výzkumné pracoviště národního 

podniku Průmysl prádla v Praze, rozšířil náplň své činnosti také na problematiku prádla, a 

z obdobných důvodů se zaměřil od roku 1977 také na oblast technické konfekce. Jeho 

široké výzkumné pole popsal zasloužilý pracovník Ing. Jaroslav Štolfa, CSc. následovně: 

„Výzkumný ústav oděvní provádí vedle technologického výzkumu také výzkum a vývoj 

strojů a zařízení pro oděvní výrobu a dále pak ekonomicko-organizační výzkum, včetně 

řešení projektů a zpracování programů pro automatizované řízení podniků a řízení 

technologických procesů. Výzkumný ústav byl dále pověřen funkcí vedoucího oborového 

pracoviště pro výzkum technologie oděvní výroby a funkcí oborového vedoucího 

pracoviště pro automatizované systémy řízení. Výzkumný ústav také vykonává funkce 

                                                 
67 26. června byla v Bratislavě založena analogická instituce též pro oblast Slovenska.  
68 Specializace výzkumných ústavů dokazuje vysokou technologickou úroveň, které dosahoval textilní 

průmysl v Československu, neboť v ostatních satelitních státech byl obvykle založen pouze jeden 

všezahrnující výzkumný ústav textilní.  
69 Ústav byl zřízen již roku 1949, jako pobočné pracoviště Výzkumného ústavu lehkého průmyslu v Brně, 

k 1. 1. 1951 byla z tohoto pracoviště vytvořena samostatná organizační a hospodářská jednotka generálního 

ředitelství Československých textilních závodů v Praze, o rok později se stal tento ústav zařízením státní 

správy. Ke dni 31. 3. 1957 bylo toto zařízení zrušeno a byl z něho vytvořen útvar technického rozvoje 

hlavní správy oděvního průmyslu ministerstva spotřebního průmyslu s názvem Ústav technologie oděvního 

průmyslu. Od 1. 4. 1958 se tento útvar stal výzkumným pracovištěm národního podniku Oděvní průmysl 

v Prostějově a po zřízení Výzkumného ústavu oděvního k 1. 1. 1963 byla značná část pracovníků i zařízení 

tohoto pracoviště převedena do tohoto nově založeného ústavu, který taktéž převzal rozpracované 

výzkumné úkoly, jimž se zaměstnanci věnovali na svém dřívějším působišti. (Výzkumný ústav oděvní v 

Prostějově 1983, 7) 
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resortní zkušebny a pověřené oborové zkušebny pro oděvní a prádlařské výrobky. Ve 

VÚO je zajišťována také ekonomická klasifikace oborových číselníků a funkce 

odvětvového střediska technicko-ekonomických informací.“ 

Badatelskou činnost Výzkumného ústavu oděvního v Prostějově lze tematicky 

rozdělit do několika oblastí, a to: 

- výzkum zaměřený na „utváření lidského těla“, který v návaznosti na získané 

výsledky realizovaného antropologického průzkumu vedl k vývoji nových 

velikostních systémů. Výsledky tohoto výzkumu byly dále zpracovány a využity 

pro stanovení exaktní metodiky konstruování střihů oděvních výrobků. V této 

souvislosti byla řešena také problematika vlivu oděvní konstrukce na funkční a 

estetické vlastnosti oděvů a na zpracovatelské vlastnosti oděvních materiálů, a 

rovněž na mechanizaci a automatizaci oděvní výroby, a to včetně její přípravy; 

- výzkum zpracovatelských vlastností materiálů probíhal za účelem stanovení 

zpracovatelských zásad pro nové materiály a výzkum a vývoj netradičních 

technologií se zaměřoval na chemizaci oděvní výroby; 

- oblast věnující se inovování organizace výroby a práce řešila možnosti využití 

nových transportních systémů ve výrobních dílnách, analyzovala odlišné metody 

přípravy výroby a lze do ní zařadit též školení výrobních techniků, jejichž 

nedostatečnost byla v souvislosti s uvedenou problematikou napříč studovanými 

materiály VÚO často kritizována; 

- výzkum systémů manipulace s materiálem by tematicky mohl spadat pod výše 

uvedenou kategorii, jelikož se však jednalo o intenzivně řešenou problematiku, na 

níž se podílela speciálně vyčleněná skupina zaměstnanců, je uveden separátně; 

- vývoj mechanizačních a automatizačních prostředků pro výrobní proces a s ním 

související dílčí projekty automatických systémů řízení technologických operací  

- od roku 1967 se věnoval VÚO mimo uvedených projektů též výzkumu prádla, kde 

řešil zejména možnosti automatizace šicích operací z hlediska specifických 

materiálových požadavků; 

- od roku 1977 bylo též zavedeno oddělení zaměřené na výzkum a vývoj technické 

konfekce. V této oblasti byly řešeny zejména optimální technologie spojování a 

jejich testování.  

Výše uvedené zájmové oblasti výzkumného ústavu se jeví jako logické, plynoucí ze 

situace, v níž se oděvní průmysl nalézal, a odráží stav a aktuální problémy, které mohly 

oděvní podniky řešit. Snadno si představíme, že ve znárodněných závodech, které byly 

organizovány do národních podniků, muselo nutně docházet ke nesouladu mezi 

zavedenými zvyklostmi, stejně jako mezi konstrukčními postupy, jimiž se v jednotlivých 

závodech tvořily střihy oděvů, a stupňovacími metodikami, podle nichž se jednotlivé 

fazony upravovaly napříč velikostním spektrem. Každý závod pravděpodobně přicházel 

s vlastní praxí, což vedlo k situaci, kdy výrobky označené jednou a téže konfekční 

velikostí mohly mít odlišné rozměry. Požadavek unifikace konfekčních velikostí, jejich 

rozměrů, potažmo jednotná metodika konstruování střihových podkladů k výrobě, se tedy 
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zdá být nasnadě. Pokládám za nutné upozornit na to, s jakou komplexitou byl tento úkol 

v rámci VÚO v Prostějově řešen. Prvotním impulzem k diskusi dané problematiky byla 

nejednotnost výrobní praxe v nově utvořených národních podnicích, avšak tato iniciativa 

za léta výzkumu přerostla v nejrozsáhlejší tematickou oblast, kterou výzkumný ústav 

řešil, a její výsledky měly dosah v rámci celé oblasti RVHP.  

Ostatní vědecko-výzkumné oblasti, jimiž se VÚO v Prostějově zabýval, reflektovaly 

situaci v textilním a strojním průmyslu. Vzhledem k nedostatku oděvních materiálů a 

pouze pozvolnému zvyšování jejich produkce, o němž je pojednáno v kapitole Situace 

v československém oděvním průmyslu po 2. světové válce, vycházel ústav svým 

výzkumem vstříc výrobním závodům, které se zajímaly o možnosti zpracování i méně 

typických textilií. V poválečných letech se jednalo například o využití kopřivové keprové 

tuženky jako výztuže límců svrchních oděvů nebo zkoumání různých způsobů žehlení 

vlněných oblekových tkanin. V pozdějších letech se však badatelé plně soustředili na 

technologie zpracování plošných textilií z umělých vláken, jejichž vzrůstající využití 

v textilním průmyslu bylo od 2. poloviny 50. let celosvětovým fenoménem. Ačkoliv 

jejich výzkum spadal primárně pod Výzkumný ústav textilní v Liberci, prostějovské 

laboratoře řešily specifika zpracování syntetických materiálů ve výrobě. Mezi řešené 

úkoly patřilo například zamezení natavování šitého materiálu při šití silonových tkanin 

nebo proznačování koncových záložek na výrobcích ze směsových oblekových tkanin při 

použití elektro-parních žehlících aparátů.  

 

Obr.  23 - Pohled do badatelského pracoviště (konstrukčního střediska) VÚO v Prostějově. Uveřejněno 

ve výročním sborníku roku 1983. (Výzkumný ústav oděvní v Prostějově 1983) 
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Výzkumné projekty zabývající se inovativními přístupy k organizaci výroby 

vyplývaly z nového uspořádání závodů, v nichž byla zaváděna proudová výroba. Velké 

množství zaměstnanců a strojního vybavení vyžadovalo propracovaný systém organizace 

výroby. V rámci VÚO pracovala skupina odborníků, kteří řešili, jak má být práce 

v konfekční výrobě organizována, aby byla maximálně efektivní. Kromě systému 

samotného provozu řešili též ergonomii práce jednotlivých zaměstnanců. Je až s podivem, 

že tomuto tématu nebyl v rámci výzkumů věnován větší prostor, neboť velikost 

jednotlivých provozů byla něčím do té doby neobvyklým. Domnívám se, že útržkovitost 

patrná ze solitérních projektů, je způsobena tím, že konkrétní provedení organizace 

výroby spadalo pro svoji unikátnost do kompetence jednotlivých závodů a vycházelo 

z dřívější praxe a prostorových a technických možností daného prostoru.  

Zatímco optimalizace výrobního procesu na teoretické rovině byla spíše okrajovým 

tématem výzkumné činnosti ústavu, velké pozornosti se těšilo v průběhu celé doby 

fungování VÚO téma mezioperační dopravy. Opět se jedná o problematiku, kterou 

výrobní podniky musely akutně řešit, aby byly schopny zajistit svůj plynulý provoz a 

splnit vysoké nároky na produktivitu práce, neboť optimalizace předávání rozešitých 

výrobků mezi jednotlivými šicími stanovišti přispívá k efektivitě výroby. Analyzovány 

byly podrobeny různé druhy pásových dopravníků, závěsných kolejových systémů i 

vozíkových způsobů mezioperační dopravy. Pověřená pracoviště se zabývala nejen jejich 

inovacemi, ale rovněž jejich testováním a následnou implementací do provozů, která, 

podle zkoumaných zpráv, nebyla obvykle přijímána příliš ochotně. Výzkumná oddělení 

zaměřená na prádlo a pracovní oděvy byla tvořena zaměstnanci, jejichž pracoviště byla 

v VÚO v Prostějově přidružena dodatečně, a jejich činnost je v materiálech VÚO 

dokumentována v omezeném rozsahu. Lze se domnívat, že příslušnost těchto pracovišť 

pod VÚO byla spíše formálního charakteru, neboť výsledky jejich činnosti a 

zpracovávané projekty nejsou v průběžných přehledových zprávách hodnoceny, 

dozvídáme o nich pouze stručně ze sumárních výročních zpráv. 

Výzkumné problémy, jež VÚO v Prostějově řešil, byly zpracovávány velmi pečlivě a 

komplexně. Práce výzkumníků totiž neprobíhala pouze v laboratořích a dílnách, nýbrž 

měla díky státní struktuře podniků také svůj praktický aspekt. Navržená řešení byla 

realizována nejen v simulačních dílnách, ale okamžitě zaváděna do provozu v národních 

výrobních podnicích. Výzkumný ústav oděvní v Prostějově se tak ve velmi krátké době 

po svém založení zařadil mezi špičková pracoviště v rámci celého východního bloku, což 

dokazuje hojná mezinárodní vědeckotechnická spolupráce, zejména s Polskou lidovou 

republikou a Německou demokratickou republikou. 



61 

 

  

Obr.  24 - Závěsový dopravník DŠPL - 1 ve výrobě pánských plášťů v OP Prostějov. Proudová 
výroba a dopravníkové systémy byly rovněž důležitým vědeckovýzkumným tématem řešeným 

VÚO.  
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5.1 Somatometrické výzkumné úkoly VÚO v Prostějově 

Jedním z prvních úkolů, jimiž se Výzkumný ústav oděvním po jeho založení zabýval, 

byla oblast výzkumu optimálního velikostního systému, spolu s celým řetězcem dalších 

výzkumných úkolů, které se od něj odvíjely, a jejichž zpracování se věnoval VÚO takřka 

po celou dobu svého fungování. V rámci činnosti VÚO má tato problematika poněkud 

výjimečné postavení. Jednak nenáleží k řadě technicko-mechanických řešení, která 

v jednotlivých zadáních převažují, ale je také nejkomplexněji zpracovanou 

problematikou, která prošla od svého zadání značným vývojem. Dalším specifikem je též 

mezinárodní dosah celého projektu, díky němuž mělo jeho zpracování vysoký význam – 

byl realizován v závislosti na politice RVHP, účastnily se jej všechny členské státy a 

koordinační funkci některých výzkumných činností převzal Centrální vědecko-výzkumný 

ústav oděvního průmyslu v Moskvě, s nímž prostějovský VÚO dlouhodobě 

spolupracoval.  

„Výzkumná a vývojová oblast velikostních systémů a střihových konstrukcí zahrnuje 

řadu úkolů, které se řeší pro aktuální potřeby průmyslové výroby oděvů a prádla v ČSSR. 

Výzkumná část pracovní kapacity je věnována úkolům řešeným v rámci mezinárodní 

spolupráce členských zemí RVHP. Tyto úkoly mají velký význam pro další rozšiřování a 

prohlubování mezinárodní spolupráce v této oblasti.“ (Výzkumný ústav oděvní v 

Prostějově 1983, 32) 

Ze Sborníku z roku 1983 se dozvídáme bližší informace o konkrétní podobě a 

soudobém stavu zkoumané problematiky. Výzkumy proběhnuvší na území ČSSR, BLR, 

SSSR a NDR byly součástmi rozsáhlého projektu, jehož cílem bylo „zpracování 

unifikovaného velikostního sortimentu oděvů pro dospělou a dětskou populaci, včetně 

jednotného označování velikostí a vypracování norem RVHP“ (Výzkumný ústav oděvní v 

Prostějově 1983, 34). Přestože výsledky akce nejsou ve Sborníku explicitně zmíněny, ze 

soupisu norem, které byly na základě průzkumu vytvořeny, lze usuzovat, že autoři jej 

považují za úspěšný70. Na vytvoření unifikované velikostní soustavy navazovala realizace 

zcela nového jednotného velikostního sortimentu svrchních oděvů pro dospělou populaci, 

který měl být opět jednotný pro všechny členské země RVHP71. Hlavním cílem bylo 

usnadnění zahraničního obchodu mezi těmito zeměmi a zjednodušení spolupráce jejich 

výzkumných pracovišť, které inovovaly technologie výroby oděvů. Využívání nové 

                                                 
70 Konkrétně jsou zmiňovány normy ST SEV 432-77 „Oděvní výrobky. Systém velikostí oděvů pro dospělé 

ženy a muže a označování velikostí oděvů“ a ST SEV 1730-79 „Oděvní výrobky. Systém velikostí oděvů 

pro dívky a chlapce a označování velikostí oděvů“. (Výzkumný ústav oděvní v Prostějově 1983, 34) 
71 V rámci všech výzkumných projektů týkajících se antropometrického šetření, tvorby velikostních tabulek 

a následného zpracování získaných poznatků, hrál přirozeně klíčovou roli výzkum věnovaný svrchním 

oděvům pro dospělou populaci mužů a žen, proto jsou diskutované výsledky vztaženy zejména na tuto 

kategorii obyvatelstva. U všech dílčích úkolů však byla záhy zpracována data též pro kategorii dívek a 

chlapců a pro sortiment prádla.  
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velikostní struktury oděvů obchodními organizacemi pak bylo sledováno a každoročně 

vyhodnocováno. Na základě statistického zpracováním získaných dat (zejména frekvence 

typů postav v jednotlivých velikostech) pak byla odhadována správná velikostní skladba 

vykupovaných oděvů. Završením výsledků tohoto dílčího úkolu pak bylo zapracování dat 

nových velikostních sortimentů do státních a podnikových norem.  

S vývojem velikostních soustav těsně souvisí revize střihových konstrukcí oděvů. 

Tyto byly dalším výzkumným úkolem, který na nově vytvořenou velikostní škálu 

navazoval. Mimo inovovaných tabulek konstrukčních rozměrů zohledňoval nový 

konstrukční systém také výsledky předchozích či paralelně řešených výzkumů – zejména 

co se týče vlastností nových druhů textilních materiálů. Závěry dílčích úkolů v této 

oblasti byly postupně předávány nejen národním výrobním podnikům, kde byly zaváděny 

po praxe, ale rovněž byly v podobě „Dokumentace základních střihových konstrukcí 

pánských/dámských/chlapeckých/dívčích oděvů v novém velikostním sortimentu“ 

distribuovány odborným školám, kde tvořily součást „jednotného systému odborné 

výuky“.  

Cílem nové metodiky konstruování oděvů (po zavedení do praxe se pro ni vžila 

zkratka JMKO – Jednotná metodika konstruování oděvů) bylo předně sjednotit používané 

postupy uvnitř všech podniků v ČSSR, potažmo v RVHP. Výhodou nového systému byla 

zvláště jeho jednoduchost daná logičností jednotlivých konstrukčních kroků a 

univerzálnost pro všechny skupiny populace. Tyto parametry ostatně byly klíčovými 

požadavky zadání. Při jejím vývoji však byl zohledněn ještě další faktor. Nová metodika 

byla založena na matematické definici jednotlivých konstrukčních uzlů na základě metod 

rozvinutí povrchu lidského těla a taktéž konstrukční přídavky byly stanovovány exaktně. 

To předurčovalo metodiku JMKO k hojnému uplatnění v rámci nově zaváděné výpočetní 

techniky, a to ve všech částech konstrukčního procesu, včetně stupňování).   

Celý nový systém velikostního sortimentu oděvů i konstrukce jejich střihů měl podle 

deklarovaných záměrů reflektovat zvyšující se kvalitativní i kvantitativní požadavky 

spotřebitelů na průmyslově vyráběné oděvy. Není sporu o tom, že zaváděné změny byly 

schopné zásadně zefektivnit celý výrobní proces, plně využít technologické optimalizace 

a zachovat přitom dobrou kvalitu produkovaného portfolia výrobků. 

„Řešení všech úkolů zajišťovaných odborem střihových konstrukcí a materiálů slouží 

především ke zvyšování a zdokonalování kvalitativních vlastností oděvů a prádla a vytváří 

předpoklady pro racionalizaci a modernizaci technické přípravy výroby. Ve svých 

důsledcích je celospolečenským přínosem řešených úkolů optimální uspokojování našich 

občanů funkčně a esteticky dokonalými oděvními a prádlařskými výrobky.“ (Výzkumný 

ústav oděvní v Prostějově 1983, 39) 
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5.1.1 Výzkumný úkol ADAGO. Antropometrická akce a velikostí soustavy pro 

oděv, lehkou konfekci a prádlo 

 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, jedním z prvních úkolů, jimž byl VÚO 

v Prostějově pověřen, bylo vytvoření nového velikostního systému. Aby mohlo být toto 

zadání splněno, uspořádal VÚO rozsáhlý somatometrický průzkum populace. Tato 

operace, s akronymem ADAGO, byla vůbec nejrozsáhlejší antropometrickou akcí, která 

se na československém území konala.  

Tento výzkumný úkol byl VÚO zadán Československými textilními závody v dubnu 

1950 a jeho realizace trvala přesně jeden rok. (Zodpovědným vedoucím pracovníkem byl 

Josef Pospíšil.) Náklady na akci byly 6 105 936,-Kčs a za účelem získání tělesných 

rozměrů bylo proměřeno celkem více než 170 000 osob.  

Z materiálů týkajících se antropometrické akce se z fondu „Výzkumný oděvní ústav 

v Prostějově“, který je uložen v Moravském zemském muzeu v Brně dozvídáme, že celá 

akce byla pečlivě připravena a naplánována. Před samotným somatometrickým šetřením 

proběhla během roku 1949 na území Československa nejprve pilotní studie, kterou 

zaštiťoval, stejně jako v počátcích celý výzkumný projekt, Československý textilní závod 

(jmenovitě Dr. Rudolf Freiberger). Metodologie výzkumu vznikala ve spolupráci 

s odborníky v oboru antropologie, zvláště byl ceněn přínos dr. Jiřího Malého, profesora 

Karlovy univerzity72, který „na základě dlouholeté vědecké praxe projevil pochopení pro 

přenesení vědeckých poznatků antropologických do oděvní průmyslové praxe, a byl 

stálým poradcem při provádění antropometrické akce.“ (Výzkumný ústav oděvní v 

Prostějově 1951) Na základě této spolupráce byl sestaven „měřící list“, do něhož byly 

zaznamenávány údaje jednotlivých probandů, a prof. Malý také „uspořádal kurs pro 

měřiče, v němž byli obeznámeni se stavbou lidského těla a poučeni, jak měření provádět, 

aby skýtalo údaje co nejspolehlivější.“  (Výzkumný ústav oděvní v Prostějově 1951) 

Akce měla pouze regionální charakter (vycházela ze statistického rozložení jednotlivých 

kategorií obyvatelstva a hlavním identifikačním kritériem bylo povolání dotyčných 

probandů). Proměřeno bylo v rámci této pokusné studie celkem 7240 osob ve věkových 

kategorií 20-60 let pro muže a 20-55 let pro ženy. Pilotní studie měla reprezentativní 

zastoupení rozdělené následovně:  

                                                 
72 Prof. MUDr. RNDr. Jiří Malý (6. listopadu 1899, Mělník – 7. července 1950, Praha) byl český antropolog 

a lékař, od roku 1946 řádný profesor na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v 

Ústavu pro anthropologii a demografii u prof. Jindřicha Matiegky a na přelomu 20. a 30. let 20. století 

absolvoval s dr. Alešem Hrdličkou vědecko-výzkumnou cestu do Ameriky, kde se zabýval českými a 

slovenskými imigranty a obyvateli Aljašky. V roce 1935 převzal po prof. Matiegkovi vedení 

Antropologického ústavu a Hrdličkova muzea člověka. Mezi jeho nejznámější antropologické projekty patří 

výzkum deformovaných lebek z Čelákovic u Prahy, průzkum ostatků K. H. Borovského a Albrechta 

z Valdštejna a průzkum ostatků K. H. Máchy, s jejichž uložením je spojeno Malého otevřené vystoupení 

proti nacistické okupaci. V červenci 1945 se stal Jiří Malý členem Československé strany národně 

socialistické, pracovně byl průkopníkem aplikované antropologie v průmyslu, kriminalistice a 

soudnictví. Zemřel v červenci 1950. (Anděl 1999) 
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druh povolání muži ženy 

Doprava 513 - 

Těžba 420 - 

těžký průmysl 896 508 

lehký průmysl 1242 1148 

zemědělství 627 356 

administrativa 813 577 

ženy v domácnosti - 396 

celkem 4511 2985 

 

Toto početní zastoupení vytvořil pro VÚO spolupracující Státní úřad statistický. 

Bohužel se nepodařilo dohledat, zda primární dělení podle povolání inicioval Výzkumný 

ústav oděvní nebo statistický úřad. Lze se domnívat, že uvedené rozdělení je založeno na 

hypotéze, že tělesný tvar koreluje s druhem povolání, jež dotyčný vykonává. Dalším 

možným vysvětlením je, že volbou takovýchto kategorii zaměstnanci Výzkumného 

ústavu oděvního předjímali pozornost, která bude kladena na pracovní oděvy a 

specializované úbory pro vykonávání určitých činností, takže si volbou kategorií 

připravovali data, která bude možné pro toto zaměření konstrukční problematiky případně 

využít.  

 

Výsledky předvýzkumu, stejně jako data ze samotné akce zpracovával ve spolupráci 

s ČTZ Státní úřad statistický. Ten také na základě dat získaných pilotní studií stanovil, 

kolik osob by mělo být proměřeno při celostátním výzkumu v následujících letech, aby 

byly získány relevantní podklady pro vytvoření optimálního velikostního sortimentu, a 

také navrhnul předběžné kategorie, které měl výzkum respektovat. Celkový počet 

probandů, který by poskytl relevantní výsledky, byl stanoven na 170 000 – 175 000 osob, 

v poměru k počtu obyvatel 120 000 osob pro české země, 50 000 osob pro Slovensko. Z 

reflexe rozdělení pohlaví v populaci vyplynulo, že počet žen by měl přibližně o 1/3 

převyšovat počet zkoumaných mužů. Plánováno bylo tedy proměřit 100 000 žen a 70 000 

mužů. Věkové rozmezí u mužů stanovil SÚS stejně jako v pilotní studii na 20 až 60 let, u 

žen 20–55 let.  (Výzkumný ústav oděvní v Prostějově, 1951)  
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Jaké další údaje se o probandech zjišťovaly? „Měřící list“ – tedy záznamový arch 

každého jednoho měření – vypadal takto: 

Jméno  Příjmení  

Bydliště  Povolání  

Město  Barva  Šíře zad  Délka paže přes 

nadpažek 

 

Okres  Vlasů  Šíře prsou  Hloubka lokte  

Kraj  Očí  Obvod krku  Délka paže přes 

loket 

 

Data 

narození 

 Pleti  Obvod 

hrudníku 

 Obvod paže  

Místo  Výška 

cm 

 Obvod pasu  Obvod zápěstí  

Okres  Váha kg  Hrudník:břicho  Hloubka 

průramku 

 

Kraj  Výška – 

váha 

 Obvod sedu  Hloubka kyčle  

Rok  Nižší 

rameno 

 Malý sed  Obvod hlavy  

Měřeno  Výška 

zad 

 Obvod kolena  Výška prsů  

Místo  Hloubka 

pasu 

 Obvod podkol.  Obvod břicha  

Okres  Hloubka 

kolena 

 Obvod lýtka  Ramena  

Kraj  Postran. 

délka 

 Obvod bérce  Měřil  

Den  Délka 

kroku 

 Šíře ramene  Zápis  

 

 

Kategorie povolání byla oproti pilotní studii rozšířena na 13 oborů, a to:  

1) zemědělství 

2) hornictví a kamenictví 

3) hutnictví 

4) kovoobrábění strojů 

5) dřevo-papír-chemie-sklo 

6) textil-kůže-guma 

7) výživa 

8) stavebnictví 

9) obchod a peněžnictví 

10) doprava 

11) úřednictvo všech oborů 

12) ostatní povolání 

13) ženy v domácnosti. 
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Všimněme si, že kromě identifikačních a demografických dat (jméno, příjmení, 

bydliště, údaje o narození, místo a datum samotného měření) jsou zjišťovány i vzhledové 

charakteristiky jako barva vlasů, očí a pleti. V průběžných ani závěrečných zprávách o 

pracování získaných dat však použití těchto údajů nijak nefiguruje. Kromě třídenních 

školení, která pro budoucí měřiče prof. Malý pořádal, vydal rovněž metodiku, která 

popisovala správné měření mezi antropometrickými body. (Viz Obr.  25) Co se týče 

samotných antropometrických údajů, lze uvedenou tabulku považovat za velmi detailní, 

neboť 31 snímaných rozměrů umožňuje vytvoření velmi podrobné sítě antropometrických 

bodů.  

Obr.  25 - Nákres somatometrických bodů od prof. Malého. 
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O reálném průběhu měřící akce jsme schopni z dostupných pramenů získat pouze 

základní evidenční údaje o počtu proměřených probandů v jednotlivých krajích, 

detailnější zprávy o výkonu měřičské činnosti chybí. Na základě propočtů statistického 

úřadu byl stanoven ideální měřící plán zahrnující všechny oblasti ČSSR. Jeho realizaci 

však komplikoval nedostatek proškolených pracovníků, kteří by byli schopni se na 

výzkumu spolehlivě a zodpovědně podílet. Měření měli provádět zejména zaměstnanci 

z národních podniků oděvního průmyslu, neboť v jejich řadách se nacházelo mnoho těch, 

kteří měli zkušenosti s braním oděvních měr (jednalo se zejména o zaměstnance 

s pracovním zařazením na pozicích technologů a modelářů). Avšak prosba o spolupráci 

na celostátní antropometrické akci se u národních podniků setkala zpočátku se značnou 

neochotou75 (vyjma trenčínského závodu), jak popisuje v Závěrečné zprávě o celé 

antropometrické akci její vedoucí Josef Pospíšil. Počáteční organizační problémy, které 

vedly k oddálení školení měřičů z řad pracovníků národních podniků, způsobilo, že 

začátek vlastního antropometrického výzkumu byl odložen o dva, v některých oblastech 

dokonce o pět měsíců. Vlastní antropometrická akce probíhala v Čechách a na Moravě od 

srpna 1950 do března 195176. Díky výjimečně pozitivnímu přístupu Oděvy Trenčín, která 

byla ochotna uvolnit své zaměstnance na třídenní školení prof. Malého, proběhlo zahájení 

měření na Slovensku dokonce dříve než v českých zemích – trvalo od1. dubna 1950 do 

listopadu téhož roku. Měřiči, kteří měli na starosti oblast Moravy, pocházeli zejména 

z Oděvních závodů Jiřího Wolkera v Prostějově, pro oblast Čech se pak ve výzkumu 

angažovali měřiči z podniků Kras a Pragoděv. Z nouze o asistenty, kteří by potřebná data 

sbírali, hledali řešitelé výzkumu pomoc i mimo národní oděvní podniky, avšak 

neúspěšně. 

„Rovněž Československý svaz žen požádali jsme o spolupráci v domnění, že zvláště 

ženy otázka nové velikostní soustavy velmi zajímá, žel tato spolupráce se během měření 

výrazněji neprojevila.“ (Výzkumný ústav oděvní v Prostějově 1951) 

Nedostatek měřičů nebyl však jediným problémem, který se během výzkumu objevil.  

„Obtíže skoro nepřeklenutelné se projevovaly hlavně mezi zemědělci, kteří 

v plánovaném počtu osob k měření plánovaných zaujímají početně nejpřednější místo. 

V důsledku průtahů, které zavinily zpožděný začátek měření, začalo měření v době žní (v 

českých zemích), takže měřiči pracovali mnohdy dlouho do noci, aby plánovaný počet 

osob v plánovaném čase neměřili. Ne v poslední řadě nedůvěra venkovského lidu k účelu 

měření zvyšovala neochotu zemědělců dáti se proměřiti.“ (Výzkumný ústav oděvní v 

Prostějově 1951) 

                                                 
75 O tom, zda se jednalo o nevoli řídících pracovníků omezit výrobu a uvolnit pracovní síly mimo podnik 

nebo zda neochota ke spolupráci vycházela z řad samotných zaměstnanců (víme, že se jednalo o bývalé 

švadleny a krejčí, tedy pravděpodobně bývalé živnostníky), bohužel zpráva ani jiné studované prameny 

nepojednávají. Stejně tak zjistit podrobnosti o výjimce trenčínského oděvního závodu by vyžadovalo 

mnohem rozsáhlejší výzkum. Lze se domnívat, že velké míry záviselo na povaze konkrétního řídícího 

pracovníka, jakým způsobem se k zadaným úkolům a prosbám o spolupráci postaví. Otázka aktérství 

jednotlivých subjektů bude blíže rozebrána v závěrečné části práce.  
76 Díky tomuto časovému posunu musela být rovněž upravena metodika zjišťování některých údajů, 

jmenovitě údaje o dosaženém věku, který byl dodatečně charakterizován jako věk ke dni 31. 12. 1950.  
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Samotná závěrečná zpráva reflektuje stav, který byl při studiu pramenů zjištěn, a to, 

že probíhající somatometrická akce nebyla doprovázena žádnou propagací77. Její autor 

Josef Pospíšil uvádí: „Podle daných pokynů nebylo žádoucí rozvinouti tiskovou a jinou 

propagaci antropometrické akce ve větším měřítku, takže veškerá tíha zdárného průběhu 

závisela od ústní propagace od pracoviště k pracovišti, od úřadu k úřadu a na vytrvalosti 

měřičů.“ (Výzkumný ústav oděvní v Prostějově 1951) Proč zadavatel, Československý 

textilní závod, nepřistoupil k popularizaci měřící akce, nevíme, ovšem ani Výzkumný 

ústav oděvní, který byl jejím vykonavatelem, nevyvinul v tomto směru žádnou iniciativu. 

Jak ale interní zprávy o akci naznačují, nebyl to Výzkumný ústav oděvní, kdo by se o 

realizaci antropometrického šetření aktivně hlásil. Naopak, vedoucí pracovníci VÚO 

zaštiťující projekt ADAGO se domnívali, že organizace a provedení výzkumné akce 

nespadá do jejich kompetencí, a přijetím úkolu se „podrobili rozhodnutím technické 

komise ČTZ“, což by mohlo vysvětlovat jejich laxní přístup ke svěřenému projektu.  

Z celého šetření vyplynulo po pečlivém několikafázovém zpracování Státním úřadem 

statistickým celkem 59 typorozměrů, tj. velikostí. Po optimalizaci pro potřeby oděvní 

výroby bylo rozhodnuto, že finální podoba bude obsahovat 33 sudých velikostí u žen, 

které jsou zastoupeny ve čtyřech výškových skupinách, a 27 velikostí u mužů, které 

budou zastoupeny v pěti výškových skupinách. U mužů i žen zůstala navíc jedna skupina 

lichých velikostí pro postavy silné nebo objemné v pase.  

O účelech a cíli celé antropometrické akce je v její Závěrečné zprávě pojednáno 

takto:  

„… máme za to, že shromážděná data a poznatky budou závažným materiálem, o nějž 

se bude opírati oděvní výroba i distribuce v budoucnu, ježto nároky konsumentských 

vrstev stálým zvyšováním životní úrovně pracujícího lidu porostou. 

Vidíme na příklad u Sovětského svazu, že při uskutečňování socialismu neopomněl 

ani oděvní úsek prohloubiti rozšířením velikostního sortimentu, ačkoliv doposud nám není 

známo, jak k svým podkladům došel. Zajisté bylo i tam zjištěno, že zastaralá velikostní 

soustava nemůže uspokojovati rostoucí nároky sovětského lidu a sovětští modeláři a 

výroba nezůstali k těmto poznatkům hluší. 

Jistě i naše výroba a distribuce jsou si vědomy, že dosavadní velikostní sortiment je 

trvale neudržitelný a musí býti pronikavě změněn, i když řešení bude znamenati určité 

potíže a změny ve výrobní a prodejní organisaci. Víme však, že každý pokrok musel býti 

vybojován proti konservativní tradici. Při pružnosti naší oděvní výroby a její dobré vůli 

vyjíti vstříc oprávněným steskům pracujících na nedostatky k odívání, jsme přesvědčení, 

že se k řešení odhodlá a překážky zvládne.  

Rozšířený sortiment velikostí bude míti však dalekosáhlejší výsledky v distribuci. 

Musí posléze vésti po příkladu SSSR k žádoucí specialisaci a tvoření velkých prodejních 

                                                 
77 Kvůli nedostatku pramenů nelze v tomto konkrétním případě bohužel vysledovat, zda byla ona 

zmiňovaná „nedůvěra venkovského lidu“ k bezesporu inovativnímu projektu způsobená absencí jakéhokoli 

osvětového programu, který by veřejnost s antropometrickým projektem seznámil, nebo byla důsledkem 

obecně konzervativního přístupu venkovského obyvatelstva. Možnost takové analýzy by jistě přinesla další 

výzkumné perspektivy.  
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domů, aby nový sortiment mohl býti skladován, odstraní však na druhé straně zděděný 

nešvar neúměrného počtu malých krámků, v nichž jsou pěstováni bývalí majitelé těchto 

„obchodů“, kterým socialistická distribuce k srdci nepřirostla.“ (Výzkumný ústav oděvní 

v Prostějově 1951)  

Ačkoliv jsou dochované prameny převážně technické povahy a informace, které o 

výzkumných projektech VÚO poskytují, mají z velké části podobu stručných a faktických 

datových analýz, z výše uvedené závěrečné zprávy projektu ADAGO lze alespoň 

částečně rekonstruovat širší kontext, v jehož rámci somatometrický výzkum probíhal. Co 

však taková ojedinělá závěrečná zpráva o celém projektu vypovídá? Akcentováno je v ní 

praktické uplatnění a výsledný přínos pro spotřebitele, neboť očekávané společenské 

změny, dle textu, činí stávající velikostní sortiment nedostatečným. Zavádějícím pojmem 

může být ona „zastaralá velikostní soustava“, jíž autor charakterizuje jako „neschopnou 

uspokojit rostoucí požadavky sovětského lidu“. Na československém území v dané době 

unifikovaná škála velikostí neexistovala, byť jednotlivé závody povětšinou dodržovaly 

jistý nepsaný konsensus značení velikostí, který tradičně vycházel z objemových 

hrudních měr uváděných buď v anglických palcích, nebo jako polovina obvodu hrudníku 

v centimetrech. Jelikož se však v praxi jednalo o víceméně živelně vzniklé označování, ne 

vždy značení velikostí tělesným rozměrům odpovídalo, neboť v průběhu průmyslové 

praxe a vlivem modelace střihů docházelo k postupnému odchýlení střihových a 

tělesných rozměrů. Tento systém se zachoval i po zestátnění oděvních podniků, kdy 

jednotlivé výrobní závody přejaly zmíněné značení velikostí. Autor závěrečné zprávy 

popisuje obdobnou úpravu, resp. rozšíření velikostního sortimentu, která proběhla 

v Sovětském svazu78. S jistou kritikou však dodává, že není známo, jakým způsobem byla 

tamější nová velikostní soustava utvořena. Má-li uvedená narážka znamenat, že autor 

favorizuje exaktní výzkum, o němž pojednává, oproti sovětskému „vaření z vody“, je 

pouhou domněnkou. Citovaná závěrečná zpráva je v celku kompletní projektové 

dokumentace ze stylistického hlediska ojedinělým textem. Faktické informace, tedy že 

nový velikostní sortiment bude mít přínos pro spotřebitele, avizované komplikace, které 

bude jeho zavedení znamenat pro výrobu a distribuci oděvních výrobků nebo predikce 

vzniku velkých oděvních domů, kde by mohl být sortiment výrobků s rozsáhlou 

velikostní škálou pro svoji objemnost skladován, jsou v textu doprovázeny vysokým 

množstvím tendenčních hesel, jako jsou termíny „pracující lid“, „uskutečňování 

socialismu“ či „pokrok, který musel být vybojován proti konservativní tradici“. Je 

nasnadě, že takto vystavěný text, ačkoliv byl psán vedoucím celého projektu, Josefem 

Pospíšilem, byl uvedeným způsobem formulován záměrně, neboť byl určen pro „nejvyšší 

nadřízené“, tedy pro zadavatele celého projektu – Československé textilní závody a jim 

nadřazené Ministerstvo lehkého průmyslu, V jiných dokumentech k úkolu ADAGO se 

                                                 
78 V následujících letech proběhnou revize velikostních sortimentů též v Bulharské lidové republice, Polské 

lidové republice a Německé demokratické republice. Na všech těchto výzkumech bude VÚO v Prostějově 

spolupracovat v rámci zahraniční spolupráce. Stejně jako v Výzkumným ústavem textilním v SSSR. Cílem 

mezinárodního řešení problematiky oděvního velikostního sortimentu bude budoucí unifikace v rámci 

celého Východního bloku, potažmo RVHP.  
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totiž s uvedeným jazykem oficiálního diskurzu nesetkáme (i dopisy adresované na 

uvedená „vyšší místa“ obsahují pouze formální rozloučení „Se soudružským pozdravem“, 

jinak se drží věcného výkladu). I přes ojedinělou slohovou podobu závěrečné zprávy v 

byly výsledku projektu výstižně shrnuty. Během rozsáhlé antropometrické akce, která 

v letech 1950–1951 na území Československa proběhla, byla získána somatometrická 

data, na jejichž základě byl vytvořen velikostní systém oděvů, který se skládal 

z pětimístných čísel u žen a ze čtyřmístných čísel u mužů a zahrnoval v sobě polovinu 

obvodu hrudníku (první dvě číslice), kategorie tělesné výšky, kategorie obvodu pasu a 

obvod boků. (U pánských velikostí nebyl zohledněn obvod boků79.) 

 

Např. dámská konfekční velikost 44312 značila: 

44 = objem hrudníku 87–90 cm,  

3 – tělesná výška 158–164 cm,  

1 – objem pasu 66–73 cm 

2 – objem boků 98–107 cm 

 

Metodika použitá při sběru dat zajistila, že získaná data byla využita nejen k tvorbě 

nového systému konfekčních velikostí oděvů, nýbrž byla sbírána s tím účelem, že 

v budoucnu budou tvořit podklady pro úkoly následující – tvorbu nové velikostí soustavy 

pro potřeby oděvní konstrukce a následně pro vznik jednotného konstrukčního systému 

pro oděvní střihy. Jak bylo uvedeno v předchozím textu, je zřejmé, že všechny uvedené 

projekty měly své opodstatnění a aktuální situace v oděvním průmyslu si jejich realizaci 

žádala.  

Výzkumný úkol ADAGO – antropometrická akce a nová velikostní soustava byl 

komplexně řešeným problémem, jímž se ve Výzkumném ústavu oděvním v Prostějově 

zabýval tým specialistů. Personální a finanční náklady na tento projekt byly dalece 

nejvyšší ze všech řešených úkolů, což je vzhledem k rozsáhlé somatometrické akci 

odpovídající80. Investované náklady však umožnily řešení i navazujících výzkumných 

úkolů, jimiž byly projekty GOLIÁŠ a DEKOLT.  

  

                                                 
79 Jedná se obecně respektovaný konsensus, který vychází z odlišností mezi mužskou a ženskou postavou. 

U mužů je pro konstrukci střihu stěžejní obvod pasu, neboť hýždě nejsou dominantním tvarotvorným 

prvkem, jako je tomu u ženské postavy. 
80 „Přehled vyřešených úkolů“ z roku 1951, který eviduje činnost VÚO v letech 1949–1950, uvádí náklady 

na projekt ADAGO 1 537 498, 60,-Kčs. Rozpočty ostatních úkolů se pohybují v rozmezí 16 458,80,-Kč 

(projekt Labe – pohon a regulace rychlosti dopravního pásu) až 112 620,40,-Kč (projekt CHEF – návrh na 

normalizace švů a určitého šicího materiálu). 
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5.1.2 Výzkumný úkol GOLIÁŠ. Velikostní soustavy pro oděv, lehkou konfekci a 

prádlo (1950) 

Na rozdíl od předcházejícího projektu ADAGO, jehož cílem bylo získat potřebná data 

o československé populaci a na jejich základě sestavit odpovídající unifikovaný 

velikostní sortiment pro oděvní výrobky, výzkumný úkol GOLIÁŠ měl za cíl vytvoření 

návazné velikostní soustavy. Pro ujasnění těchto pojmů definujme, že první uvedené, 

velikostní sortiment neboli systém konfekčních velikostí či velikostní škála, znamená 

číselné označení hotového výrobku definující jeho určení pro postavu určitých rozměrů a 

jedná se o údaj poskytovaný koncovému spotřebiteli. Pod pojmem velikostní soustava 

byla chápána interní výrobní dokumentace v podobě tabulky obsahující rozměrové 

definice jednotlivých „typorozměrů“, tedy pomyslné anatomické rozměry ideálních 

postav v daných konfekčních velikostech. Nahlédneme-li od odborných detailů oděvních 

výrobních postupů, lze říci, že projekt GOLIÁŠ rozpracoval získaná data projektu 

ADAGO tak, aby byla vůbec jakákoliv konfekční výroba v nově sestavené jednotné 

velikostní škále proveditelná. Z projektové dokumentace těchto výzkumných úkolů je 

patrné, že ADAGO a GOLIÁŠ na sebe bezprostředně navazovaly a obsahově jeden bez 

druhého nedávají smysl. Troufám si říci, že jejich provázanost je tak značná, že rozdělení 

na dva samostatné výzkumné úkoly bylo pouze formální a účelově vytvořené pro potřeby 

administrativní evidence. Pro úplnost však uveďme, že projekt GOLIÁŠ byl 

Výzkumnému ústavu oděvnímu Československými textilními zvody zadán v dubnu roku 

1950 a dokonce byl 15. září téhož roku. Vedoucím projektu se stal Miroslav Jančík, jeden 

z členů řešitelské skupiny úkolu ADAGO.  

Náplň výzkumného úkolu GOLIÁŠ spočívala ve zpracování antropometrických dat 

získaných somatometrickou akcí proběhnuvší předchozího roku. U každé proměřené 

osoby bylo evidováno 25 tělesných rozměrů, avšak jednotlivé velikostní typy byly 

konstruovány na základě základních rozměrů – obvodu hrudníku, obvodu pasu, tělesné 

výšky a u žen navíc též podle obvodu boků. 
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 Velikostní typy byly stanoveny takto: 

 

Muži: obvod hrudníku s tolerancí ± 2 cm (od 87 cm do 110 cm) 

 tělesná výška s tolerancí ± 3 cm (od 157 cm do 186 cm) 

 obvod pasu s tolerancí ± 3 cm (od 70 cm do 99 cm) 

   

Košile:81 obvod krku s tolerancí ± 0,5 cm  

 délka paže s tolerancí ± 2 cm  

 obvod hrudníku s tolerancí ± 6 cm  

   

Ženy: obvod hrudníku s tolerancí ± 2 cm (od 83 cm do 114 cm) 

 tělesná výška s tolerancí ± 3 cm (od 146 cm do 176 cm) 

 obvod pasu s tolerancí ± 3 cm (od 64 cm do 101 cm) 

 obvod boků s tolerancí ± 4 cm (od 87 cm do 118 cm) 

   

 

Stanovení typorozměrů bylo konzultováno s vedoucími výroby z Oděvních závodů 

Jiřího Wolkera a s modeláři národního podniku Textilní tvorba.  

Zajímavostí je, že zpráva o projektu GOLIÁŠ obsahuje též informace o stanovení 

velikostních tolerancí v zahraničí: 

„P[r]o porovnání předkládáme tolerance měr podle zahraničních velikostních 

tabulek, pokud jsou nám k disposici.  

U.S. Department of Agriculture – Tabulka pro dámské prádlo obsahuje 57 velikostí 

rozdělených jen podle prsního objemu a objemu pasu. Rozlišuje 2 výškové skupiny, tj. 114 

velikostních typů. Tolerance: prsní objem ± 2,5 cm; objem pasu ± 5 cm. 

Federace oděvních návrhářů, Anglie – Tabulka obsahuje 84 velikostí. Tolerance: 

prsní objem ± 1,3 cm; objem pasu ± 1,3 cm. Pro každou velikost tři tělesné výšky 

s tolerancí v 2,5 cm. 

Fa Simpson, Anglie – Tabulka má 120 velikostí, tolerance stejná jako u Federace. 

Fa Jersey, Rakousko – Pánská tabulka obsahuje 5 normálních velikostí. Tolerance: 

prsní objem ± 2 cm. Dámská tabulka má 7 velikostí, jinak totéž co u mužů. 

Švédská tabulka, sestavená na základě měření 15 000 mužů má tyto tolerance: prsní 

objem ± 2 cm; objem pasu ± 2,5 cm; tělesná výška ± 2,5 cm. Výškově jsou postavy 

rozděleny do 4 skupin od 170 do 192 cm. T. zv. „normálních“ typů je 27, „abnormálních“ 

13, tedy celkem 50 velikostí. 

                                                 
81 Vzhledem ke specifickému postavení košile, jakožto oděvu, který je zařazen do kategorie prádla, avšak s 

odlišnými materiálovými nároky a výrobními postupy než běžné prádlové výrobky, byly pro výrobu košile 

brány jiné hlavní rozměry než pro ostatní konfekční oděvy. Tato výjimka platí dodnes – velikost 

průmyslově vyráběných košil je udávána obvodem krku, resp. límce košile, nikoliv podle obvodu hrudníku.  
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Fa Belle Jardiniére, Francie – stanoví velikosti podle objemů pasu. Tolerance je ± 

2 cm, u každé velikosti jsou tři délkové typy.“ (Výzkumý ústav oděvní v Prostějově 1950) 

Před analýzou výše uvedeného výčtu doplňme ještě způsob, jimž byly stanoveny 

velikostní tolerance v Československu před zavedením unifikovaných velikostí, tedy 

v době, kdy výzkum probíhal:  

„Velikostní soustava obsahuje „normální velikost“, kde hlavním znakem je prsní 

objem a ostatní šířkové, ale i délkové rozměry jsou z této míry odvozeny a v přímé 

souvislosti. Od základní velikosti je tedy odvozen ještě typ „krátký“ a „dlouhý“. Je však 

třeba podotknout, že skoro každá firma má pro každou velikost své vlastní míry, často 

odlišné, čímž se potom výběr velikostí v prodeji značně rozmnoží.“ (Výzkumý ústav 

oděvní v Prostějově 1950) 

Vidíme, že výzkumníci VÚO měli k dispozici velikostní tabulky americké82, britské, 

rakouské, švédské a francouzské. Ač by to mohlo být očekávatelné, ve výčtu se 

nevyskytuje ani jedna ze zemí sovětského bloku83. Bylo by však chybou usuzovat na 

základě takto projevené znalosti „západních“ velikostních tolerancí na jakoukoliv 

„politickou“ orientaci oděvní výroby. Postup zavádění průmyslové konfekční výroby 

oděvů byl sice ve státech západní Evropy rychlejší, avšak technologicky byl srovnatelný 

s úrovní československých továren. Vzhledem k tomu, že uvedené velikostní tolerance 

pocházejí povětšinou od jednotlivých soukromých firem, mohly tyto znalosti mít 

jednotliví výzkumní pracovníci, kteří se s nimi setkali ve svých předchozích 

zaměstnáních v minulosti, ať již prostřednictvím přímé spolupráce nebo odborných 

zahraničních periodik, neboť není známo, že by se touto problematikou v dané době 

zabývala nejrozšířenější československá odborná textilní periodika.  

Uvedené zahraniční tabulky mají až na výjimku rakouské firmy Jersey vyšší počet 

velikostí než nová velikostní soustava zaváděná v Československu, pro níž bylo jako 

nejoptimálnější určeno 33 velikostí.  Ta je svým uspořádáním nejvíce podobná uvedené 

švédské velikostní tabulce. Základní tělesné rozměry, z nichž velikostní tabulky vychází, 

se neliší – obvod hrudníku, tělesná výška, obvod pasu. Nový velikostní systém tvořený 

VÚO je však inovativní tím, že zavádí jako novum kalkulaci s obvodem boků pro dámské 

velikosti. Na základě tělesné výšky poté uplatňuje čtyři kategorie u dámských velikostí a 

                                                 
82 Jako zdroj americké velikostní škály pro konfekčně zhotovované oděvy je uvedeno Ministerstvo 

zemědělství Spojených států amerických – lze se domnívat, že se jedná o omyl. Jelikož však není známo, 

odkud vedená data výzkumníci VÚO získali ani jaká instituce na straně USA se danou problematikou 

zabývala, nelze již správné znění rekonstruovat. 
83 Jak bylo uvedeno výše, v dokumentaci projektu ADAGO je odkazováno na zavedení nového velikostního 

sortimentu v SSSR, avšak až v jeho závěru. Jak již bylo řečeno, projekt Goliáš lze chápat jako jakýsi „pod-

projekt“ projektu ADAGO, časově se s ním překrývá a byl ukončen o několik měsíců dříve, nežli byl 

projekt ADAGO uzavřen. Tato zdánlivá nesrovnalost tudíž pramení z časového souběhu obou projektů a 

vezmeme-li v potaz, že autor závěrečné zprávy explicitně zdůrazňuje nejasný původ, resp. nevědecké 

podklady sovětského velikostního systému, je reálné, že velikostní tabulky v době, kdy byl projekt Goliáš 

zpracováván, neexistovaly. Čímž se opět dostáváme k průkopnické roli VÚO, která je v dochované 

dokumentaci opakovaně zdůrazňována. 
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pět kategorií u velikostí pánských, obsahuje tedy detailnější velikostní škálování než 

všechny uvedené velikostní tabulky, u nichž je nejobvyklejší dělení do tří výškových 

kategorií.  

Z dvaceti pěti tělesných rozměrů, které byly v rámci antropometrické akce sledovány, 

bylo pro tvorbu tabulek potřebných pro konstrukci střihu uplatněno pouze patnáct, ostatní 

rozměry zůstaly v tabulce uvedeny jako tzv. kontrolní. Jako zásadní poznatek prezentují 

badatelé VÚO zjištění, že jednotlivé délkové a šířkové rozměry, které byly dosud 

chápány jako přímo závislé na hlavních tělesných rozměrech, jimiž jsou tělesná výška a 

obvod hrudníku, nemají v průběhu velikostní škály lineární charakteristiku. „…míry …

nepostupují lineárně s těmito hlavními rozměry. Vysvětlení lze hledat částečně v tom, že 

některé typorozměry jsou zastoupeny poměrně malým počtem měřených osob, hlavní 

důvod je však ten, že většina těchto měr nemá té závislosti, která byla dosud 

předpokládána. Tato skutečnost potírá teorii o „normálních“ nebo „ideálních“ 

postavách.“  (Výzkumý ústav oděvní v Prostějově 1950) Právě nesouměrnost 

jednotlivých tělesných typů měla nová konfekční velikostní škála prostřednictvím 

zavedených 33 typorozměrů, neboli tělesných typů pokrýt v co nejširším možném 

měřítku. Jednotlivé typorozměry byly charakterizovány, jak již bylo uvedeno, 

několikaciferným číselným označením. Nesetkáme se tedy s hodnotícím označením 

„normálních“ a „abnormálních“ tělesných typů (byť termín „normální“ je chápán ve 

statistickém pojetí). Nový velikostní systém pouze konstatuje určitý počet velikostních 

skupin zahrnujících pevně dané rozměrové diference. Jako estetické kritérium je 

zdůrazňováno pouze to, že proporce postavy je třeba pomocí oděvu korigovat tak, aby 

oblečené tělo budilo dojem souměrnosti84.  

Již v teoretické části projektu GOLIÁŠ je avizováno, že u vybraných oděvů bude 

v praxi žádoucí zjednodušení s cílem technologické optimalizace. Pro potřeby konfekční 

výroby tak řešitelé navrhují u vybraných oděvů „slučování“ velikostí tak, aby výsledná 

velikostní škála obsahovala menší počet velikostí. Nižší počet velikostí byl stanoven 

například pro svrchní pláště, „kde netřeba řešit otázku položení pasu tak úzkostlivě“ nebo 

pro pracovní oděvy, kde „větší tolerance nebudou na závadu pohodlnosti a bezpečnosti“. 

Za tímto účelem vytvořili řešitelé projektu GOLIÁŠ hned několik variant velikostních 

střihových tabulek, lišících se počtem konfekčních velikostí, resp. určených pro různé 

druhy oděvních výrobků.  

                                                 
84 Řešitelé projektu Goliáš se též stručně zabývali problematikou volnostních přídavků, což se v souvislosti 

s řešenou problematikou jeví jako poněkud nezvyklé. Při tvorbě oděvního výrobku je na základě rozměrů (v 

zakázkové výrobě tělesných, v konfekční výrobě tabulkových, odpovídajících danému typorozměru) 

zkonstruován střih, který je poté přenesen na materiál, z něhož je šit. Aby však oděv bylo možno na tělo 

obléknout a aby poskytoval dostatečnou volnost pro pohyb, je nutno ke konstrukčním rozměrům připočíst 

určité hodnoty – přídavky. Tyto se dělí na volnostní a technologické, což je však zde nepodstatné. 

V konstrukční praxi jsou tyto přídavky odlišné podle typu oděvu a požadované siluety. Materiály projektu 

Goliáš zahrnují jakési průměrné přídavky, které doporučují pro střihy oděvů uplatnit. A to: pro obvod 

hrudníku + 2,5 cm k základnímu rozměru, pro obvod pasu + 3,5 cm, pro obvod sedu + 4,5 cm, pro boční 

délku + 3 cm, pro délku rukávů + 5 cm a pro všechny obvody nohy doporučují přidat + 1 cm. 
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V rámci výzkumného úkolu GOLIÁŠ tak došlo k vytvoření velikostních (střihových) 

tabulek pro konstruování střihů dámských a pánských oděvů ve stanovených 

typizovaných velikostech. Výstupem projektu byly: 

- orientační tabulka typorozměrů mužů 

- anatomické tabulky mužů (obsahující 25 tělesných rozměrů pro každý 

typ/velikost) 

- střihové tabulky mužů (obsahující 15 konstrukčních rozměrů pro každý 

typ/velikost) 

- tabulka rozměrů pro košile 

- orientační tabulka typorozměrů žen 

- anatomické tabulky žen (obsahující 25 tělesných rozměrů pro každý typ/velikost) 

- střihové tabulky žen (obsahující 15 konstrukčních rozměrů pro každý typ/velikost) 

Finální podoba tabulek byla schválena přizvanými zástupci Československých 

textilních závodů, Textilní tvorby a modelářů Oděvních závodů Jiřího Wolkera 

v Prostějově. Tomuto výrobnímu závodu byl rovněž soubor velikostních tabulek ihned 

postoupen k praktickému ověření, neboť jeho vzorková sekce byla pověřena zhotovením 

prototypové série obleků a košil pro muže a jednoduchých šatů pro ženy ve všech 

vytvořených velikostech. Vzhledem k tomu, že prostějovské oděvní závody rovněž 

poskytovaly střihové podklady pro většinu průmyslových podniků v Československu, 

bylo jejich úkolem uplatnit získané poznatky a vytvořené pracovní podklady v praxi. 

Konstrukce střihů podle nových velikostních tabulek začala být realizována rovněž 

v modelárnách Textilní tvorby a byly poskytnuty Vyšší průmyslové škole oděvní, kde 

měly být nastudovány a využívány při výuce oděvních konstrukcí.  
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5.1.3 Výzkumný úkol DEKOLT. Jednotná střihová soustava mužských 

svrchních oděvů, velikostní sortiment a rozmnožovací systém 

(1952/1953) 

Po projektech ADAGO a GOLIÁŠ byla zahájena další etapa využití získaných 

somatometrických dat, Cílem výzkumného úkolu DEKOLT bylo vytvořit jednotnou 

střihovou soustavu – tedy systém či metodiku rýsování oděvních střihů založený na 

univerzálních pravidlech a vztahových matematických zákonitostech. Velikostní 

sortiment a rozmnožovací systém, rovněž uvedené v názvu úkolu, znamenaly rovněž 

vypracování způsobů, jakým se budou jednotlivé střihy stupňovat (poměrově upravovat) 

pro požadované konfekční velikosti nově zavedené škály. 

Nově navrhovaná konstrukční metodika byla vyvíjena na sortimentu pánských 

svrchních oděvů, avšak její principy měly být funkční a platné pro veškeré oděvy. 

Způsoby konstrukce oděvních střihů byly v modelárnách jednotlivých národních podniků 

značně různorodé. Z útržkovitých zpráv, které nalezneme v odborném tisku, lze odvodit, 

že většina modelářů se rekrutovala z řad zakázkových krejčích, kteří ze své praxe byli 

pravděpodobně povětšinou obeznámeni se způsoby střihové konstrukce podle alespoň 

některé z používaných metodik. Častěji však docházelo k úpravám střihů, které měl daný 

oděvní závod k dispozici. Na základě nových modelových návrhů byly upravovány 

střihové šablony nejpodobnějších stávajících fazon, které byly stupňovány 

pravděpodobně podle zvyklostí jednotlivých pracovních kolektivů. Tuto roztříštěnost 

v konstrukční přípravě výroby mělo eliminovat právě zavedení jednotné metodiky pro 

tvorbu střihové sítě, které by si jednotlivá modelářská pracoviště osvojila a které by 

rovněž bylo vyučováno na průmyslových textilních školách. Projektem DEKOLT se 

Výzkumný ústav oděvní zabýval od ledna do prosince roku 1952 (vedoucím pracovníkem 

byl konstruktér a technolog Čeněk Růžička). Na základě tabulek konstrukčních měr, které 

byly výstupem výzkumného projektu GOLIÁŠ, byl vytvořen postup rýsování konstrukční 

sítě, v níž jednotlivé rozměry byly dány výpočtem založeným na matematickém vztahu 

k základnímu tělesnému rozměru. Délka horizontálních úseček a jejich umístění byly 

vypočítávány z obvodových rozměrů, zejména obvodu hrudníku, vertikální úsečky byly 

vztahovány zejména k tělesné výšce a délce zad.  
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Rozpis prací, který pro řešitelský tým jednotné konstrukční metodiky vytvořil jeho 

vedoucí, Čeněk Růžička, byl následující:   

1) studium střihových soustav85 a vypracování vzájemných poměrů proporčních 

(anatomických) měr 

2) porovnání a vyčíslení rozdílů ve výpočtech konstrukčních měr u dosud 

používaných střihových soustav 

3) stanovení vzorců pro výpočty konstrukčních měr pro pánské oděvy při setinovém 

rozdělení tělesných proporcí 

4) návrh jednotné sítě pro pánská saka a bluzy – základní střih a kontrolní míry 

5) návrh jednotné střihové sítě pro pánské pláště se všitým i klínovým rukávem – 

základní střih a kontrolní míry 

                                                 
85 Jako příprava k řešení problému bylo všem členům týmu uloženo nastudovat vybrané dostupné 

konstrukční metodiky, resp. přístupy ke konstrukci oděvního střihu, jejichž porovnáním a kritikou měly být 

dány výchozí znalosti o problematice. Závěrečná zpráva projektu uvádí, že se jednalo o tyto materiály: V. 

Kadrnka – Technika střihu (konstrukční metodika pánských střihů vydávaná v Československu 

s podtitulem „těloměrná proporční soustava – výkresy s návodem pro odívání pánské a dámské“ od roku 

1946); A. Růžička – Střihač a krejčí. Pánské střihy (kniha nákresů střihů a technologických postupů, která 

vyšla vlastním nákladem Aloise Růžičky roku 1946 v Brně); A. Minář – Příručka pánských střihů (s 

podtitulem Praktická učebnice pro samouky a kurzy vyšla tato kniha Antonína Mináře rovněž roku 1946); 

Václav Horejš – Mužské oděvy (informace o této publikaci se nepodařilo dohledat, víme však, že Václav 

Horejš byl rovněž autorem „Příručky pánských střihů pro krejčí“); J. Vohnout – Příručka střihů (Postupy 

rýsování základních střihů jednotlivých oděvů sestavené krejčím Janem Vohnoutem a poprvé publikované 

v Praze roku 1944); M. B. Ručkin, F. A. Postnikov – Konstruirovanie mužskogo verchnego platja /SSSR 

1951/ (Konstrukční metodika určená pro sestrojení střihů pánských svrchních oděvů získaná 

pravděpodobně prostřednictvím spolupráce s Výzkumným ústavem textilním v Moskvě, v archivním fondu 

VÚO se však bohužel nedochovala, pro porovnání přístupů jednotlivých výzkumných ústavů by však byla 

velmi zajímavým materiálem.); E. Donner – Handbuch für die Bekleidungindustrie une den 

Bekleidungeeinzelhandel. /Německo 1938/. (Obsáhlá příručka oděvních střihových konstrukcí i 

technologických postupů zhotovení jednotlivých oděvů a jejich odlišností v průmyslové a zakázkové 

výrobě, kterou sepsal Erich Donner a opakovaně ji od roku 1930 vydávalo berlínské nakladatelství 

Springer). Publikace uvedené v soupisu podkladů k projektu Dekolt by si zasloužily samostatnou analýzu. 

Vidíme, že se povětšinou jedná o poválečné publikace, jejichž autory jsou soukromí krejčí nebo majitelé 

zakázkových krejčovství, kteří sepsali vlastní postupy ke zhotovení oděvních střihů, které byly následně 

knižně vydány. Lze předpokládat, že uvedené tituly byly vybrány proto, že se nějakým způsobem 

vztahovaly k pojetí oděvních konstrukcí, které VÚO prosazoval – např. například „těloměrná proporční 

soustava“ Václava Kadrnky. Obecně se jednalo o publikace víceméně aktuální, vydané za války či těsně po 

jejím skončení, staré tedy maximálně osm let. Německá příručka Ericha Donnera pro oděvní průmysl a 

drobné výrobce oděvů je sice staršího data, zpracovává však unikátní téma rozdílů mezi konfekční a 

zakázkovou výrobou, které mohlo být při řešení úkolu Dekolt užitečné, neboť zmapování jejich odlišností, 

byť si jich byli členové řešitelského týmu jistě dobře vědomi, umožňovalo větší optimalizaci z hlediska 

průmyslového provozu. 
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6) návrh jednotné střihové sítě pro pánské kalhoty – základní střih a kontrolní míry 

7) rozmnožovací systém pro pánskou lehkou a těžkou konfekci (Výzkumný ústav 

oděvní v Prostějově 1952) 

 

V následujícím roce byla obdobným způsobem realizována jednotná střihová 

soustava pro dámské oděvy (nazývána DEKOLT – část II.) a pro pánské a dámské prádlo 

(DEKOLT – část III.). Postup prací na projektu, jak je prezentován v průvodní 

dokumentaci, se zdá být v jednotlivých krocích logicky navazující a přehledný. Primární 

zaměření na pánské oděvy lze vysvětlit zejména menší různorodostí jednotlivých fazon a 

pak také ustálenějšími technologickými postupy v rámci průmyslové výroby, neboť 

pánské oděvy od počátků konfekční výroby byly průmyslovým způsobem vyráběny 

pánské oděvy ve větší míře než dámská konfekce.  

Důležitým momentem celého projektu byla revize dříve stanoveného velikostního 

sortimentu, který obsahoval pro pánské oděvy 27 velikostí rozdělených do pěti 

výškových kategorií. Ještě před samotnou prací na jednotné konstrukční metodice bylo 

jednáno o tom, jakým způsobem navržený velikostní sortiment upravit, aby v co největší 

míře vyhověl všem požadavkům. Přestože velikostní sortiment byl stanoven již v rámci 

výzkumného úkolu GOLIÁŠ, řešitelé projektu DEKOLT jej nebrali za konečný a 

diskutovali možnost jeho úprav. Při hledání optimálního řešení docházelo ke střetu dvou 

klíčových kritérií, která musel nový velikostní sortiment splňovat – málo nákladné a 

jednoduché uplatnění ve výrobě a pokrytí co největšího spektra zjištěných tělesných typů. 

Ze třech návrhů, které modifikovaly velikostní rozdělení (I. 6 výškových skupin a 25 

velikostí včetně lichých; II. 8 výškových skupin a 30 velikostí bez lichých; III. 7 skupin a 

43 velikostí bez lichých) byla zvolena první varianta, tedy zavedení 25 sudých velikostí 

rozdělených do šesti kategorií podle tělesné výšky s jednou dodatečnou lichou velikostí 

vyhrazenou pro postavy „široké či objemné v pase“. Argumentem byla snazší návaznost 

na doposud zavedenou praxi jak v průmyslové výrobě, tak v distribuci oděvů.  

Dalším dílčím problémem, který vyplynul ze studia výsledků antropometrického 

šetření – a který nebyl v rámci projektu GOLIÁŠ nijak akcentován – byla rozdílná 

průměrná velikost tělesného rozměru délky zad mezi populací na Slovensku a v Českých 

zemích. Tento rozdíl činil ve statistických měřeních od 0,5 do 1 cm, o něž byl daný 

rozměr u slovenské populace obecně větší. Pracovníci úkolu DEKOLT tento problém ve 

své závěrečné zprávě konstatovali a uzavřeli jej s tím, že zjištěný rozdíl není natolik 

signifikantní, aby bylo nutné informovat obchodní složky na Slovensku nebo jej v rámci 

velikostního sortimentu jakkoli zohledňovat.  

Návrh jednotné základní střihové soustavy, který byl jádrem úkolu, měl za cíl 

odstranit rozdíl mezi matematickým pojetím oděvní konstrukce, které pracovníci VÚO 

pokládali za správné a adekvátní vědeckému uchopení, a běžnou praxí v průmyslových 

závodech, které pracovaly s vlastními, chtělo by se dodat „léty osvědčenými“, střihy, 

které byly napříč národními podniky rozdílné a neměly vysledovatelný původ. Jednotný 

střihový základ, tedy jasně daná metodika, podle níž měly být rýsovány střihové 

konstrukce, měl nejen odstranit uvedenou rozdílnost, ale rovněž usnadnit práci střihačů 
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při výpočtech spotřeby textilního materiálu na jednotlivé fazony a při polohování střihů 

na látky při jejich masovém stříhání, resp. řezání. Důležitost řešené problematiky 

ilustrovala participace mnoha národních podniků – s VÚO na ní spolupracovali zástupci 

Oděvních závodů Jiřího Wolkera v Prostějově, Odevné závody Viliama Širokého 

Trenčín, Textilní tvorba Prostějov a Vyšší průmyslová škola oděvní v Prostějově. Návrh 

nové jednotné oděvní sítě byl postaven na těchto zásadách: 

1) Všechny rozměry neb vzorce jsou vypočteny z té míry, k níž mají přímý vztah, tj. 

všechny rozměry délkové z měr délkových a všechny rozměry šířkové z měr 

objemových, pokud rozměr nemá přímý vztah k oběma (viz výška zad). 

2) Jednotlivé výpočty vzorce jsou voleny tak, aby vyhovovaly pro velikosti malé i 

velké bez dodatečných úprav nebo změn. 

3) Přídavky u některých rozměrů znamenají pevné měřítko pro regulování velkých a 

malých velikostí. 

4) Na podkladě zavedení velikostních podskupin navrhujeme nový způsob 

rozmnožování, k němuž jsou uvedené výpočty vyzkoušeny. 

5) Návrh nové jednotné sítě je určen jednak pro výrobu průmyslovou a pro výrobu 

zakázkovou. 

6) Výpočtů neb vzorců základního střihu saka je použito pro všechny ostatní druhy 

kabátů na podkladě upravených měr. 

7) Základní velikost vykreslená do konstrukční sítě a rozmnožená do všech velikostí 

bude souhlasit s každou velikostí vykreslenou do sítě samostatně. (Výzkumný 

ústav oděvní v Prostějově 1952) 

Zásady, na nichž je jednotná konstrukční metodika postavena, jsou založeny na 

matematickém pojetí tělesného tvaru, který prostřednictvím stanovených univerzálních 

vzorců převádí do dvojrozměrného plánu střihové konstrukce. Ačkoliv to v dokumentaci 

projektu není nikde explicitně zmíněno, analyzujeme-li výše uvedené zásady, neubráníme 

se závěru, že kromě avizovaného „usnadnění rýsování střihů našim modelářům“ se za 

principy vyvíjené metodiky skrývají ambice mnohem vyšší, byť v pramenech neuvedené. 

Systematické řešení v podobě výpočtových vzorců, které mají univerzální platnost pro 

všechny velikosti, rozměry konstrukčních úseček dané výpočtem ze základních 

konstrukčních rozměrů a fixně stanovené přídavky – to vše umožňuje podrobit novou 

metodiku vysoké automatizaci, která může vyústit v počítačové zpracování 

prostřednictvím programovacího jazyku. Dochované materiály bohužel neposkytují tolik 

informací, abychom dnes mohli zjistit, zda byl s tímto záměrem zadaný projekt 

zpracováván již od počátku (byť by bylo zvláštní, že by tento požadavek zůstal 

v rekapitulacích zadání nezmíněn) nebo zda byl způsob řešení úkolu výsledkem pouhého 

exaktního zaměření jeho řešitelů a aplikace metodiky na automatické systémy tvorby 

střihu byla až druhotná. S největší pravděpodobností se skutečnost nacházela někde 

uprostřed, tedy že úkol byl zpracováván s jistou předtuchou budoucího vývoje technologií 

a způsobů průmyslové práce, avšak jeho primárním cílem bylo řešit aktuální problémy 

nejednotnosti střihových konstrukčních postupů v provozech národních podniků. 
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Při studiu výzkumného úkolu DEKOLT máme k dispozici i jiné zdroje než závěrečné 

zprávy, z nichž se dozvídáme o výše řešených problémech a výsledcích práce. 

Dokumentace jednotlivých výzkumných úkolů, která v archivním fondu Výzkumného 

ústavu zachována, je značně různorodá. Na rozdíl od výzkumných úkolů ADAGO a 

GOLIÁŠ, se k úkolu DEKOLT zachovaly rovněž i tzv. „Rozpisy výzkumného úkolu“ 

(průběžné čtvrtletní zprávy), z nichž lze vyčíst dataci jednotlivých dílčích úkolů, jejich 

hodinovou dotaci, ale třeba také údaje o čerpání financí či spotřebovaném materiálu. 

Dozvídáme se tak, že nejvíce času strávil prací na projektu jeho vedoucí Čeněk 

Růžička86. S kolegou Jančíkem a Zatloukalem mu ve třetím čtvrtletí roku 1952 věnovali 

510 pracovních hodin, celkové náklady dosáhly výše 70 010,-Kčs a spotřebováno bylo 5 

rolí střihového papíru a 23 bm molina (režné oděvní textilie, která byla použita s největší 

pravděpodobností ke zhotovování prototypů oděvů, které ověřovaly navrhované střihy v 

praxi).  

Jako každý z výzkumných úkolů, které VÚO v Prostějově řešil, byl i projekt 

DEKOLT podroben před svým uzavřením závěrečné obhajobě před komisí, která 

sestávala z oponentů, jimž byla uložena revize celého úkolu. Zatímco u ostatních 

výzkumných úkolů máme k dispozici pouze závěrečné usnesení hodnotící komise, z níž 

se nedozvídáme kromě povšechné rekapitulace činnosti a souhlasného závěru detaily o 

případných výtkách, k projektu DEKOLT se zachovaly opisy všech tří oponentských 

posudků. Kromě rozdílných názorů na zvolenou formu restrukturalizace velikostního 

sortimentu se v nich opakovaně objevuje výtka vůči absenci jakéhokoliv plánu, jakým 

způsobem bude o zavedení nového velikostního sortimentu informována nejširší 

veřejnost a jak budou probíhat nutná školení zaměstnanců oděvních závodů, modelářů a 

zaměstnanců Textilní tvorby a ostatních návrhářských institucí nebo vyučujících na 

textilních školách týkajíce se nového jednotného systému konstruování oděvních střihů. 

Tato opakovaná zmínka je velmi zásadní, neboť ukazuje na neshody ohledně propagace a 

zavedení výsledků práce VÚO do praxe. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o marginální 

problém, v celku činnosti VÚO se jeví jako setrvalý po celou dobu existence ústavu. O 

jeho dopadech a významu proto bude pojednáno samostatně v následující kapitole. 

K dalším připomínkám k výsledkům projektu DEKOLT I. zařaďme ještě návrh na 

doplnění nákresů základních střihů návody na dílové zpracování87 a všeobecný 

požadavek na využití získaných zkušeností z první etapy na „urychlené a zodpovědné“ 

zpracování dalších částí úkolu pro ostatní druhy oděvů. Uvedené výtky byly akceptovány 

a nákresy jednotlivých dílů pánských kalhot a pánského saka s vyznačenými 

technologickými úpravami (vytahování, srážení) spolu s podrobným popisem jejich 

                                                 
86 Z archivních materiálů VÚO v Prostějově víme, že Čeněk Růžička byl dlouholetým vedoucím 

pracovníkem VÚO a roku 1981 se stal díky své činnosti nositelem státního vyznamenání „Za zásluhy o 

výstavbu“. (Výzkumný ústav oděvní v Prostějově 1983, 87) 
87 U vybraných kusů oděvu, resp. dílů materiálu dochází při zhotovování oděvu v konfekční i průmyslové 

výrobě před jejich vlastním sešitím k úpravě tepelným a parním zpracování, což znamená, že za použití 

speciálního způsobu žehlení je materiál dílu na konkrétních místech vytahován nebo srážen, čímž dochází 

k jeho tvarování.  
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postupu jsou součástí dochované dokumentace (bohužel bez datace). Co se týče dalších 

etap úkolu – DEKOLT II. (dámské oděvy) a DEKOLT III. (dámské a pánské prádlo), ty 

byly realizovány v letech 1953–1955. Z hlediska přístupu k závěrečnému vyhodnocení 

výzkumného úkolu DEKOLT je zajímavá zpráva druhého oponenta – Karla Mikšíka 

z OZJW n. p. Prostějov. Ten již v úvodu svého referátu uvádí, že jelikož byl 

Ministerstvem lehkého průmyslu jmenován do funkce oponenta projektu až dne 19. února 

1953 (a svoji hodnotící zprávu odevzdal dne 24. února 1953), „…podává tímto svou 

zprávu z hlediska výroby, kde návrh bude prakticky realisován. Prostudovat a podrobně 

se seznámit se střihovou soustavou, s rozmnožovacím systémem a prostudovat všechny 

tabulky měr, do kterých je rozšířený sortiment vsunut, není v tak krátké době možné, 

zvlášť s přihlédnutím na tak zodpovědný úkol, jako je jednotná střihová soustava, která 

má sloužiti celému oděvnímu průmyslu.“ (Mikšík 1953) O to více se však Mikšík zabývá 

obecným smyslem hodnoceného úkolu a jeho významem pro konfekční výrobu oděvů. 

Jeho závěry jsou vůči projektu spíše odmítavé, z formulace však vyplývá, že je to spíše 

vinou nepochopení podstaty předloženého úkolu a jeho smyslu. To se ukazuje zejména 

v případech, kdy např. tvrdí, že: „…udělat dogma z jednotné střihové soustavy není 

zdravé a sice proto, že s tím by byla omezena, ne-li zastavena tvůrčí iniciativa pracovníků 

vytvářejících návrhy na nové modely. Nové lepší oblékání našich pracujících dokazuje 

zvýšenou kulturní i životní úroveň národa.“ (Mikšík 1953) 

Cílem jednotné střihové soustavy však nebylo jakkoli ovlivňovat návrhářské a 

modelové aktivity, avšak vytvořit metodiku konstrukce základního střihu, tedy jakéhosi 

schématu lidského těla rozvinutého do plochy, který je modelářem dále upravován podle 

modelového návrhu. Návrhářské aktivity zavedením nového systému rýsování střihů 

nebyly a nemohly být nijak dotčeny. Zaměstnanci Textilní tvorby – předního 

návrhářského pracoviště v Československu – na úkolu spolupracovali zejména z hlediska 

zkušeností s modelacemi střihů, jimž musel nově navrhovaný střih vyhovovat.  

Mikšík upozorňuje také na nevyřešený úkol rozšíření sortimentu dětských oděvů, 

který, jak je patrné z materiálů archivního fondu, nebyl do roku 1956 vůbec řešen. Pro 

jeho realizaci vyzdvihuje nižší organizační náročnost než u problematiky konfekce, neboť 

navrhuje získat somatometrická data proměřením dětí v rámci mateřských, základních a 

středních škol bez nákladné somatometrické akce. Tato poznámka je sice ve své podstatě 

správná, avšak z hlediska celku výzkumného projektu DEKOLT se zdá být zcela 

bezpředmětná. Nutnost prioritního zaměření na oděvy pro dospělou populaci vycházela 

z vyšší poptávky a samotného zaměření průmyslových podniků, které se na oděvy pánské 

a dámské konfekce specializovali. Rovněž právě zde působila nejednotnost střihových 

podkladů a velikostního sortimentu největší problémy.  

Ve zprávě se setkáváme rovněž s aspektem, který nebyl na jiných místech 

tématizován. Karel Mikšík kritizuje nový rozšířený sortiment jako zbytečný 

s odůvodněním, že „celá nákladná akce, byla zbytečná, neboť mohlo být využito 

zkušeností s exportem do sovětského svazu“. Mikšík poukazuje na to, že zakázky těžké 

konfekce realizované pro SSSR v předchozích letech, mohly sloužit jako zdroj střihů pro 

výrobu. „Ve velké sovětské zemi se všemi rozmanitými národnostmi je jistě velmi mnoho 
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rozmanitých typů a druhů postav, a přesto se soudruzi RAZNOEXPORTU dohodli 

s našimi soudruhy z vývojových středisek na pěti podskupinách, které potom rozpracovali 

a po dobu několika let používali na všech zakázkách pro SSSR. Pokládám za nutné 

podotknout, že za tuto dobu nebylo ve věci měr žádných reklamací.“ (Mikšík 1953) Na 

tomto místě by bylo jistě přínosné zjistit o osobě Karla Mikšíka, zastupujícího Oděvní 

závody Jiřího Wolkera, více. Uvedený kontrakt uzavřený mezi československým 

Centrotexem a moskevskou firmou V.O. Raznoexport byl realizován od roku 1949 a 

týkal se dodávek těžké konfekce. V časopise Spolupracovník – interním periodiku 

Oděvních závodů Jiřího Wolkera v Prostějově je publikováno několik pochvalných 

dopisů, které sovětští soudruzi adresovali OZJW. Karel Mikšík byl bezpochyby se 

zakázkami pro SSSR detailně obeznámen, pravděpodobně působil na pozici řídícího 

zaměstnance, avšak navržení analogického využití velikostního sortimentu a návazných 

dat k nahrazení celého projektu DEKOLT se jeví jako značně krátkozraké. Nejen, že 

neakcentuje smysl všech antropometrických aktivit VÚO, rovněž by se mohlo zdát, že 

svým přístupem popírá unikátnost a pokrokovost výzkumné činnosti VÚO. Jeho pohled 

na oponovanou problematiku je značně zjednodušený a evokuje představu prakticky 

uvažujícího vedoucího zaměstnance výrobního podniku, který výzkumný ústav vnímal 

jako nezvaného hosta, který se se svými teoriemi vměšuje do fungujícího provozu 

průmyslové výroby. Ostatně jeho opakovaný apel, aby byly veškeré metody zaváděné do 

praxe zevrubně konzultovány s vedoucími výroby národních podniků, tomu napovídá. 

Rétoricky vyjádření Karla Mikšíka k projektu DEKOLT odpovídá stylistice zmiňovaného 

podnikového časopisu Spolupracovník, jenž byl jasně pro-sovětsky agitátorsky 

orientovaný.  

Závěry Mikšíkovy zprávy jsou v kontrastu s hodnocením třetího oponenta Františka 

Bernkopfa, rovněž zástupce OZJW v Prostějově, vedoucího modeláře. Ten naopak 

unifikační snahy VÚO hodnotí kladně a vyzdvihuje propracovanost, komplexnost a 

návaznost jednotlivých výzkumných projektů. Kladně hodnotí „zodpovědný přístup 

uplatněný při svěřeném náročném úkolu“. Z textu vyplývá, že uplatnění vědeckého 

přístupu vnímá Frantiček Bernkopf jako nezbytné pro výstavbu socialismu a rozvoj 

oděvního průmyslu. Autory projektu chválí za to, že při práci využili „všech poznatků a 

zkušeností starších praktiků“ a vypracovali úkol s dalekosáhlým rozsahem. Doslova píše: 

„A zde hodnotím kladně to, že konečně v oděvním průmyslu po prvé se technici kolektivně 

zabývali pořádným úkolem, sice velmi těžkým, ale zároveň velmi účelným a užitečným, a 

že se skupině specialistů podařilo vypracovat návrh na zlepšenou konstrukci střihovou a 

jejich snahou bylo splnit podmínky k zabezpečení k větší produktivnosti a odstranit mnohé 

nedostatky, které se projevovaly jak v konstrukci střihové, tak i při rozpracování 

základního střihu do dalších velikostí.“ (Bernkopf 1953) V dalším textu věnovaném 

velikostnímu sortimentu Bernkopf zdůrazňuje, že on sám se podílel již v roce 1949, ještě 

před somatometrickou akcí organizovanou VÚO, v rámci své pozice v Oděvních 

závodech Jiřího Wolkera na debatách o úpravě velikostní škály, resp. jejím rozšíření na 

více velikostí. Stejně jako jeho kolega Mikšík, i on zmiňuje, že diskuse nad 

problematikou adekvátního velikostního sortimentu byly vedeny v souvislosti 

s kontraktem oděvní výroby pro SSSR. Sovětský model však považoval sice za krajně 
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nedostatečný, avšak doporučoval použít jej rozšířený o „podvelikosti“. Sám údajně 

inicioval zavedení výroby pánských raglánových plášťů ve více velikostech, projekt 

DEKOLT tak vnímá jako znovuobnovený dřívějších snah, které zkrachovaly na tom, že k 

nim tehdejší vedení Československých textilních závodů „neopodstatněně neprojevilo 

patřičnou důvěru“. K metodice stanovení nové velikostní škály prostřednictvím 

statistického zpracování dat získaných antropometrickou akcí se Bernkopf staví 

skepticky, neboť zastává názor, že vynaložené náklady „nepřinesly očekávané výsledky a 

oděvnímu průmyslu nedodaly dosti spolehlivých podkladů“ – bez další konkretizace. 

V závěru navrhuje, aby i po zavedení jednotného velikostního sortimentu a nové jednotné 

konstrukční metodiky pokračovali současní pracovníci na studiu a výzkumu technologie 

oděvu a různých přístupech k tělesným proporcím a případně utvořili redakční kroužek, 

který by připravil materiál k vydání knihy o střizích k praktickému používání.  

Vzájemným porovnáním dvou výše uvedených citací lze vysledovat některé 

charakteristiky odlišných přístupů k vědeckému pojetí průmyslové konfekční výroby. 

František Bernkopf ze své pozice vedoucího modeláře OZJW v oponentuře projektu 

DEKOLT vystupuje jako typický zastánce existence Výzkumného ústavu oděvního a hájí 

jeho činnost jako přínosnou. Reflektuje celostátní povahu jeho činnosti a zastřešující roli 

v rámci průmyslového odvětví. Z jeho komentáře lze vysledovat obecně větší nadhled a 

pochopení výhod, které sjednocení základních pilířů práce národních oděvních podniků 

přinese. Naopak Karel Mikšík, vedoucí výrobního závodu, hled jednoduchá, a z pohledu 

systematizace zestátněné konfekční výroby krátkozraká, řešení. Svojí kritikou odborné 

práce na vědecky pojaté tvorbě podkladů pro veškerou oděvní výrobu apeluje na 

zachování jisté autonomie jednotlivých závodů a staví se proti zásahům vnějších 

odborníků–teoretiků do výrobního procesu. Ilustruje tím fakt, že zavádění výsledků 

výzkumů VÚO do praxe bylo po celou dobu jeho existence značně problematické. 

Výzkumný ústav oděvní byl, stejně jako jednotlivé národní podniky, podřízen Českému 

textilnímu závodu. V očích oděvních závodů tak nebyl dostatečnou autoritou, Výzkumní 

pracovníci, ačkoliv měli o oděvní výrobě rozsáhlé znalosti a měli k dispozici zkušební 

provozy, neměli obvykle tolik praktických zkušeností a nemohli ve své práci zohledňovat 

specifika jednotlivých závodů, což by ani nebylo žádoucí. Vedoucí jednotlivých 

výrobních dílen rovněž často vnímali činnost VÚO jako omezování vlastních kompetencí. 

Lze se rovněž domnívat, že pracovníci spjatí se samotným provozem byli k zavádění 

inovací opatrní, neboť jakýkoliv zádrhel v provozu komplikoval plnění výrobních norem 

a záběh odlišných výrobních postupů snižoval produktivitu práce, což byly výkonnostní 

charakteristiky, za něž byli dotyční přímo zodpovědní. Z dochovaných pramenů lze 

usuzovat, že povaha vzájemné spolupráce VÚO a OZJW, jenž byl závodem, s nímž díky 

geografické blízkosti spolupracovali výzkumníci především, se odvíjela od konkrétních 

osobních vztahů a sympatií mezi oběma stranami a bylo by tak nesprávné paušálně 

připsat ten který přístup jednotlivým institucím. Odlišné přístupy k vědeckému 

vstupování do průmyslové konfekční výroby jsou uvedeny pouze pro ilustraci přístupů, 

které se v dochovaných pramenech nějakým způsobem opakovaně objevují.  

K rozšíření nové velikostní soustavy ve výrobě a distribuci došlo na základě dohody 

Ministerstva lehkého průmyslu a Ministerstva vnitřního obchodu dne 27. února 1953. 
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Jednotná metodika konstrukce střihu pánských oděvů a jejich stupňovací systém, které 

byly spolu s revizí velikostní soustavy výsledky projektu DEKOLT I., byly zaváděny do 

praxe prostřednictvím intenzivních školení technických pracovníků v modelárnách a 

vyučujících na textilních školách. Závěrečná zpráva projektu DEKOLT navrhuje a 

doporučuje také uspořádání školících akcí pro pracovníky distribuce oděvů. Tato školení 

se měla týkat pouze nového velikostního sortimentu a měla je zajišťovat zvláštní skupina 

pracovníků Ministerstva vnitřního obchodu proškolených na VÚO. Zatímco o 

proběhnuvším školení vedoucích výrobních závodů máme z Přehledu činnosti VÚO pro 

rok 1953 jasný doklad, zprávy o školení dalších pracovníků, kteří by měli šířit informace 

o nově zaváděném velikostním sortimentu do sféry ochodu s oděvy, chybí. Je tedy 

pravděpodobné, že k zapojení pracovníků MVO, jak bylo navrhováno, nedošlo. Ani sami 

zaměstnanci VÚO se žádné osvětové činnosti rovněž nevěnovali.  

Málo diskutovaným, avšak v praxi markantním přínosem jednotného střihového a 

stupňovacího postupu pro celý oděvní sektor byly úspory v oblasti kalkulace spotřeby 

materiálu. Díky unifikované konstrukční metodice bylo možné vypočítat množství 

materiálu potřebného pro ušití daného množství oděvů v určitých velikostech, aniž by 

bylo nutné jednotlivé střihové díly na rozprostřenou látku fyzicky pokládat. Spotřeba 

materiálu mohla být stanovena pevně – předem jasně definována pro několik verzí 

velikostního sortimentu s úpravami dle obecných specifik vybraných skupin materiálů 

z hlediska polohování střihů na látku, což vedlo ke značnému snížení administrativní 

zátěže při kalkulaci spotřeby pro jednotlivé fazony.  

Souběžně se uplatňováním výsledků výzkumného úkolu DEKOLT I. v praxi 

probíhaly již další fáze projektu. V průběhu roku 1953 byla vypracována metodika 

konstrukce střihů dámských oděvů, v letech 1954 a 1955 byl analogicky zpracován 

segment dámského a pánského prádla a mezi lety 1956–70 se pozornost soustředila na 

dětské prádlo a oděvy pro mládež. Principy, na nichž je jednotná metodika konstrukce 

střihů založena, jsou velmi univerzální a porovnáme-li je s dřívějšími metodikami, které 

byly před rokem 1948 v Československu dostupné, lze výsledky VÚO označit za 

inovativní. A metodické postupy, které byly výsledkem výzkumných úkolů DEKOLT I., 

DEKOLT II. A DEKOLT III. jsou dodnes uznávané a v praxi používané.  

 

5.2 Závěr – přínosy a úskalí somatometrických výzkumů VÚO v letech 1949–

1953  

Po založení Výzkumného ústavu oděvního byla část jeho činnosti věnována 

problematice přípravy oděvní výroby z hlediska střihových podkladů a velikostního 

sortimentu, v němž byly konfekčně zhotovované oděvy vyráběny. Specifikem několika 

vzájemně provázaných a na sebe navazujících výzkumných úkolů byl jejich netechnický 

charakter a zaměření na koncového zákazníka – spotřebitele, běžného občana. Spolu se 

zavedením proudově organizovaných výrobních postupů byla otázka jednotné velikostní 

soustavy a unifikované střihové konstrukční metodiky „nejpalčivějším problémem 

oděvního průmyslu“, který byl prioritně řešen. 
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První úkol ADAGO spočíval v rozsáhlé somatometrické akci napříč 

Československou dospělou populací. Jednalo se o dosud největší antropometrický 

výzkum na našem území. Jehož jedinečnost tkví také v tom, že není známo, že by 

obdobná akce byla realizována v některém z okolních států. Výsledkem statistického 

zpracování získaných dat byly podklady pro vytvoření nové velikostní škály, tabulky 

konfekčních velikostí pro oděvní výrobu a tabulky konstrukčních rozměrů pro jednotlivé 

typorozměry. Zpracování této dokumentace bylo obsahem projektu GOLIÁŠ. Na základě 

unifikovaných tabulek konstrukčních rozměrů byla v rámci následujícího projektu 

DEKOLT vytvořen univerzální postup střihové konstrukce totožný pro všechny velikosti 

a fungující na principu funkčních vztahů mezi konstrukčními úsečkami a příslušnými 

tělesnými rozměry.  

V obecnosti lze činnost VÚO v rámci uvedených projektů shrnout jako vědecky 

koncipovanou metodu uchopení tělesné rozmanitosti československé populace a její 

implementaci na výrobu adekvátního oděvního sortimentu. Účelnost celé akce byla 

podnícena aktuálními společenskými změnami. S úbytkem zakázkové krejčovské výroby 

a rozmachem konfekčního zhotovování oděvů v rámci znárodněného oděvního průmyslu 

sílily z řad spotřebitelů hlasy, že nabízené konfekční výrobky nevyhovují co do velikostí 

a lidé jsou nuceni si zakoupené výrobky nechat dodatečně přešívat. Pokusná měření 

ukázalo nejenom oprávněnost takových stížností, ale též odhalilo fakt, že dosavadní 

sortiment velikostně odpovídá pouhým 5 % dospělé populace bez nutnosti dodatečných 

úprav, s drobnými úpravami pak sériově vyráběné výrobky vyhovují cca 30 % obyvatel. 

Po provedených změnách a zavedení jednotného velikostního systému byla predikována 

až 75 % pravděpodobnost, že člověk v konfekčním sortimentu nalezne oděv, který mu 

padne. Přínosem unifikace oděvní výroby tak byly nejenom časové úspory na přešívání 

konfekčních oděvů, ale též zrychlení jejich průmyslové výroby, úspora materiálů daná 

hromadným stříhání mnoha kusů, snížení výrobních nákladů oproti zakázkové práce a 

potažmo též zlevnění výrobků jako takových.  

Z výše uvedených dvou odstavců se zdají být jednotná velikostní soustava a 

sjednocené podklady pro oděvní výrobu jasně, logicky a přehledně načrtnuty.  

V archivním fondu Výzkumného ústavu nalezneme v závěrečné zprávě k projektu 

GOLIÁŠ zajímavou kalkulaci plánovaných úspor: „Za předpokladu, že oprava 1 

konfekčního oděvu si vyžádá průměrně 3 hodiny práce odborníka /zakázkového krejčího/ 

po Kčs 25,- včetně režijní přirážky, zaplatí za ni kupující Kčs 75,-. Tyto opravy se sníží 

nejméně o dvě třetiny, t. j. cca o 50,- Kčs na jednom oděvu. Konfekčními výrobky se odívá 

podle odhadu cca 3 000 000 osob. Připusťme, že polovina těchto osob je spokojena 

s méně padnoucím oděvem a jen polovina si jej nechává přešívat. To by znamenalo 

1 500 000 x 50,- Kč = 75 000 000 Kčs úspor kapse spotřebitelově ročně, nehledě na 

úsporu promarněného času opravami u krejčích, která činí 3 000 000 pracovních hodin. 

Vedle toho vznikne úspora na materiálu, neboť mnoho spotřebitelů si kupuje oděv o 

několik čísel větší, aby mohl být lépe opraven. O této skutečnosti svědčí poptávka po 

větších číslech. Tato úspora se však nedá přesně vyčíslit.“ (Výzkumný ústav oděvní v 

Prostějově 1951, 6) Uvedená konkrétní kalkulace vyčíslující úspory vzniknuvší 
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zavedením rozšířeného velikostního sortimentu do oděvní výroby je značně 

zjednodušená. Je pravděpodobné, že tato kalkulace byla na základě odhadů konstruována 

zejména pro potřeby administrativy, neboť u projektové dokumentace byly třeba uvádět 

sumu plánovaných ročních úspor, které realizace výzkumného úkolu přinese. I přes 

značnou vágnost nepozbývají data zcela svoji vypovídající hodnotu. Nahlížíme-li na ně 

jako na hrubé odhady, zjišťujeme že předpokládané náklady nedosahují ani výše 1 % 

z plánovaných úspor. Úspory jsou zde chápány v obecném, takřka celospolečenském 

pojetí. Nadto se dozvídáme zajímavém spotřebitelském chování, které spočívá v nákupu 

záměrně nepadnoucích oděvů se záměrem pozdějších úprav.  

Je však nutné mít na paměti, že doposud jsme se v souvislosti s projekty ADAGO, 

GOLIÁŠ a DEKOLT bavili pouze o teoretických závěrech, které byly do praxe zaváděny 

postupně a s většími či menšími obtížemi, o nichž bohužel nezůstaly ve studovaných 

materiálech žádné zprávy. Nic to však nemění na tom, že činnost a výsledky vědeckých 

týmů VÚO dosahovaly celosvětově dobré úrovně a prostějovský výzkumný ústav patřil 

k nejlepším pracovištím svého druhu ve východní Evropě. Zaměříme-li se však na 

aplikaci výsledků a jejich reálný dopad, dojdeme k závěru, že mnohé pokrokové výsledky 

nedošly svého docenění. Jedná se zejména o nový velikostní sortiment, který, ačkoliv byl 

roku 1953 zaveden do praxe, by zasloužil markantnější propagaci zejména mezi 

obchodníky a prodavači oděvů a též i koncovými zákazníky. Školení distribuce oděvů 

bylo v závěrečných zprávách projektů GOLIÁŠ a DEKOLT navrhováno, avšak v době 

realizace jejich výsledků k němu nedošlo. Fakt, že konfekční oděvy budou nově 

číslovány, netematizují ani tehdejší módní magazíny a nejrozšířenější společenské 

časopisy, z nichž by se informace dostaly potenciálním spotřebitelům. Nově zavedený 

velikostní sortiment tedy nebyl kvůli nevědomosti adekvátně využíván ani pracovníky 

obchodu ani nakupujícími. Systematicky je nový velikostní sortiment popsán až roku 

1962 v odborné brožuře Konfekce, jejímiž autory jsou Gustav Bechyně a Vladimír 

Kalina. Tato publikace byla určena právě zástupcům obchodu s oděvy, jimž má sloužit 

jako příručka aktuálních znalostí v oboru. Autoři reagují na dosavadní přehlížení a 

nesprávné využívání nového velikostního sortimentu, zevrubně jej vysvětlují, propagují a 

vyzdvihují jeho výhody, stejně jako výhody konfekčního způsobu zhotovování oděvů. Je 

pravděpodobné, že podnětem k této iniciativě Vydavatelství obchodu byla právě 

nedostatečná obeznámenost s novým velikostním sortimentem u cílových skupin, resp. 

mimo VÚO a jednotlivé výrobní podniky. Svalovat vinu za tento stav pouze na 

Výzkumný ústav by však nebylo zavádějící, neboť nedostatečná propagace jeho výsledků 

pramenila spíše z nevyjasněných kompetencí a úkolů. Výzkumný ústav svojí činností 

plnil úkoly zadané nadřízenými Československými textilními závody a Ministerstvem 

lehkého průmyslu. Šíření a publikace výsledků výzkumů nebyla jeho úkolem a ani na ni 

nebyly přiděleny žádné finanční zdroje, tudíž se touto činností VÚO nezabýval. ČTZ a 

MLP pravděpodobně dané problematice nerozuměly na takové úrovni, aby ji mohly 

propagovat a je možné, že to ani nevnímaly jako nutné či žádoucí.  



88 

 

5.2.1 Uplatnění výsledků somatometrických výzkumných úkolů VÚO po roce 

1953 – mezinárodní spolupráce 

„Nový velikostní sortiment splňuje svým rozsahem (119 velikostí pánských oděvů a 

109 velikostí dámských oděvů) a svými parametry (toleranční intervaly pro výšku postavy 

6 cm a pro obvod hrudníku 4 cm) zvyšující se kvalitativní i kvantitativní požadavky našich 

spotřebitelů na průmyslově vyráběné oděvy. Mimo to nová struktura umožňuje i 

fazonovou diferenciaci pro vytvořené věkové kategorie a potřebné zjednodušování 

z hlediska druhů a fazon tak, aby se dosahovalo vysoké efektivnosti průmyslové výroby.“ 

(Výzkumný ústav oděvní v Prostějově 1983, 34) 

Roku 1953 se po teoretické stránce zdála být konstrukční příprava oděvní výroby, 

vycházející z vyřešených somatometrických výzkumných úkolů, úspěšným komplexně 

zpracovaným projektem, který byl postupně zaváděn do praxe (a rozšiřován na stejné bázi 

pro další typy oděvů). Přestože je časový rámec této práce vymezen přibližně koncem 

první pětiletky, dovolím si ve stručnosti nastínit ještě další osud výsledků 

somatometrických projektů VÚO.  

O aplikaci jednotné velikostní soustavy a jednotné střihové metodiky pro pánské 

oděvy v rámci výrobních závodů v Československu bylo pojednáno v předchozí kapitole. 

Z pohledu VÚO se jednalo o dokončený projekt, který byl uzavřen a jeho výsledky 

předány výrobním závodům, modelárnám a pedagogům textilních škol jako produkt 

určený k praktickému využití. Z pramenů – administrativních provozních záznamů VÚO 

(plánů výzkumu, reportů o jejich průběhu, výročních zpráv, apod.) – proto po roce 1953 

somatometrické výzkumné úkoly mizí, vyjma postupně dokončovaných projektů 

konstrukcí jednotných střihových metodik pro další typy oděvů. Pozornost výzkumných 

pracovníků zabývajících se střihovými konstrukcemi se přesouvá k tématu nových 

materiálů a technologiím jejich zpracování88. Soubor vyřešených somatometrických 

úkolů se ovšem stal cenným znalostním statkem. Ve druhé polovině 50. let a zejména 

v 60. letech byl československý výzkumný ústav aktivně činný na poli mezinárodní 

spolupráce, kde se úspěšně etabloval.  

Zaměříme-li se na činnost VÚO v mezinárodním hledisku, zjistíme, že pracoviště 

VÚO disponovalo mnoha zahraničními kontakty. Úspěšnost zaváděných změn dokládá 

bohatá mnohostranná mezinárodní spolupráce s SSSR, NDR, MLR, BLR a PLR v 60. 

letech89. VÚO figuroval jako koordinátor a řídící ústav mnoha mezinárodních projektů, 

                                                 
88 Výzkumný ústav oděvní po celý čas svojí existence spolupracoval rovněž s výzkumnými ústavy na 

domovské půdě – zejména s výzkumným ústavem textilním a chemickými laboratořemi, které svojí 

činností byly bezprostředně zainteresovány na chemizaci oděvního průmyslu v 60. a 70. letech 20. století. 
89 Rozlišována byla dvojstranná a mnohostranná spolupráce, což byla spolupráce na řešení společných 

problematik zemí RVHP. Dvoustrannou spolupráci na projektech udržoval Výzkumný ústav oděvní 

zejména s PLR – Svazem oděvního průmyslu v Lodži (Centrum laboratorowe przemyslu odziezowego 

Łódź), s nímž spolupracoval od roku 1962, a s Vědeckotechnickým střediskem Oděvního průmyslu NDR, 

s nímž mezi lety 1963 – 1966 řešil zejména technické a strojařské výzkumné úkoly. Spolupráce probíhala 

formou pravidelných schůzí, na nichž hostující strana prezentovala delegátům partnerského výzkumného 

pracoviště své pokroky v předem dohodnutých řešených oblastech. V 70. letech byla zřejmě 

nejintenzivnější spolupráce VÚO s Výzkumným ústavem oděvním v Moskvě (CNIIČP).  
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což bylo dáno zejména výbornou úrovní znalostí a bohatými zkušeností tamějších 

pracovníků. Kromě intenzivní vědeckovýzkumné spolupráce s odborníky z NDR a PLR, 

která se zaměřovala zejména na řešení technických a technologických problémů v oděvní 

výrobě a inovacemi strojního vybavení, se účastnil Výzkumný ústav oděvní také řešení 

společných problematik zemí RVHP, kde jako přední výzkumné pracoviště zastával 

vedoucí pozici90.  

V době, kdy nová rozšířená velikostní soustava fungovala v oděvní výrobě našich 

národních podniků několik let, jednali pracovníci VÚO v rámci konferencí výzkumných 

textilních a oděvních pracovišť RVHP ve druhé polovině 70. let o plánovaném zavedení 

jiného velikostního sortimentu založeného na bázi unifikovaného velikostního systému 

RVHP. „Unifikovaný velikostní sortiment oděvů pro dospělou a dětskou populaci, včetně 

jednotného označování velikostí a vypracování norem RVHP“ byl součástí úkolového 

plánu pro rok 1979. Podkladem byly normy „ST SEV 432-77 „Oděvní výrobky. Systém 

velikostí oděvů pro dospělé ženy a muže a označování velikostí oděvů.“ A ST SEV 

173079 „Oděvní výrobky. Systém velikostí oděvů pro dívky a chlapce a označování 

velikostí oděvů.“, jejichž vytvoření v rámci mezinárodní spolupráce VÚO Prostějov 

koordinoval. Z velké části tak de facto členským státům poskytl vlastní novou 

unifikovanou velikostní soustavy oděvů, která byla v následujících letech postupně 

realizována v SSSR, BLR a NDR. Odchylky od československého velikostního schématu 

se nacházely pouze v systému velikostního sortimentu pro chlapce a dívky. Ten byl 

vytvořen v návaznosti na dřívější „zavedené“ velikosti a vzešel z diskuse zástupců 

zúčastněných zemí. S takovýmto přístupem však byly reprezentanti Výzkumného ústavu 

nespokojeni a iniciovaly zahájení výzkumné studie. V roce 1982–1983 proto proběhlo 

(přesněji mělo proběhnout – zdaleka ne všechny země se ve finále na somatometrické 

akci podílely) v zemích RVHP pod správou VÚO somatometrické šetření mládeže ve 

věku od tří do osmnácti let (v rámci ČSSR bylo proměřeno cca 20 000 respondentů). 

Po vzoru Československa byla ve všech zemích RVHP, resp. jejich výrobních 

závodech, zavedena jednotná metodika konstruování oděvů. (Výzkumný ústav oděvní v 

Prostějově 1983, 23) Zda se jednalo o přímou aplikaci konstrukčního postupu vyvinutého 

v prostějovském výzkumném ústavu nebo si jej jednotné státy upravily dle svých 

aktuálních požadavků a zkušeností, není bohužel zřejmé. Lze však soudit, že pokud by 

proběhlo jednotné školení zahraničních konstruktérů a modelářů nebo byli odborníci 

VÚO vysíláni do jejich závodů, aby zde jednotnou metodiku zavedli, zachovaly by se o 

tomto ve studovaných materiálech zprávy. Je tedy pravděpodobné, že tím, že VÚO na 

mezinárodních konferencích uveřejňovala své postupy v řešení dané problematiky a 

                                                 
90 Rozmach a zvýšená aktivita v mezinárodní spolupráci byla podpořena, ne-li přímo umožněna změnou 

organizačně-právní formu výzkumného ústavu, která proběhla 1. 1. 1963. Pod nově ustavený Výzkumný 

ústav oděvní v Prostějově byl začleněn výzkumný ústav n.p. Výroba prádla v Praze a do Prostějova byla 

přesunuta část jeho zaměstnanců a vybavení. Dosud přibližně čtyřicetičlenný tým badatelů VÚO se tak 

rozrostl takřka na dvojnásobek. Roku 1977 bylo pod výzkumný ústav začleněno také výzkumné pracoviště 

v Chornici, které se zabývalo řešením úkolů z oblasti technické konfekce. Opět se tak rozšířilo nejen 

personální obsazení, ale též spektrum řešených úkolů. 
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jejich výsledky, vyhodnotila je rada odborníků jako plodné a usnesla se na jejich zavedení 

napříč všemi zeměmi RVHP. V rámci pravidelných každoročních konferencí 

výzkumníků ze všech států VÚO tak byla průběžně sledována a konzultována unifikace 

konstrukčního postupu střihů oděvních výrobků v jednotlivých zemích. Ve výročním 

Sborníku VÚO je popsáno: „V rámci RVHP za koordinace odborníků ČSSR byla 

vyřešena jednotná metodika konstruování oděvů pro muže, ženy, hochy a dívky.“ 

(Výzkumný ústav oděvní v Prostějově 1983, 12) Zda však byla metodika převzata zcela 

nebo byly pouze převzaty principy, na nichž byla postavena, bohužel nevíme, stejně jako 

není dochována datace pokroků s aplikací v zahraničních výrobních závodech. Je známo, 

že od 1. 4. 1981 byla plně zahájena výroba konfekčních oděvů šitých dle střihů 

zkonstruovaných již novou jednotnou metodikou. Na jejím rozšíření do výrobních 

podniků RVHP v rámci projektu „Metody projektování a konstruování oděvů“ 

spolupracovali pracovníci výzkumných oděvních ústavů v ČSSR, BLR, MLR, RSR A 

SSSR od roku 1979. Úspěchy v mezinárodní sféře potvrdily kvality jednotné konstrukční 

metodiky a byly vnímány jako velký úspěch pracovníků VÚO91. Zásady konstruování 

oděvních střihů, které tvořily základ nové metodiky, byly shrnuty do propracovaného 

systému, jejž byl pracovníky VÚO označován JMKO92. Její plné zavedení v zemích 

RVHP bylo plánováno na rok 1985, však ne všude se její zavedení k tomuto roku 

podařilo realizovat. 

VÚO měl dlouholetou tradici v uplatňování mnohostranné mezinárodní 

vědeckotechnické spolupráce – během 40 let se stal předním výzkumným pracovištěm 

v rámci zemí RVHP a mnohé výsledky jeho vědeckovýzkumné činnosti, které se široce 

uplatnily v československém průmyslu, byly přejaty zahraničními oděvními závody. 

V rámci souboru somatometrických úkolů se jednalo o unifikační projekty – jednotný 

velikostní sortiment a jednotnou metodiku konstruování oděvů. Výsledky práce 

prostějovského VÚO měly v tomto ohledu mezinárodní význam a československý 

výzkum v oblasti oděvnictví se díky nim stal etablovaným a respektovaným hráčem na 

mezinárodním poli.  

Výzkumný ústav oděvní v Prostějově po celý čas svojí existence spolupracoval 

rovněž s výzkumnými ústavy na domovské půdě – zejména s výzkumným ústavem 

textilním a chemickými laboratořemi, které svojí činností byly bezprostředně 

                                                 
91 Soubor řešení somatometrické problematiky a její aplikace do průmyslové konfekční výroby nebyl 

jediným projektem, s níž pracovníci VÚO uspěli na mezinárodním poli. Vysokou kvalitu československého 

pracoviště v mezinárodním srovnání dokládají i inovativní technologické postupy, které byly po zavedení 

v československých výrobních zvodech přejímány v zahraničí (např. inovativní způsoby materiálové fixace 

výztužných vložek – na základě výzkumů VÚO bylo zavedeno přímé lepení košilových límců a manžet 

jako první v zemích RVHP, dnes se již jedná o celosvětově užívanou technologii), dalšími tématy se 

značnou účastí vědců ČSSR byla racionalizace výroby nebo kvalita zkušebních metod pro hodnocení 

textilií.  
92 Označení JMKO vychází z počátečních písmen systému Jednotná Metodika Konstruování Oděvů. Tato 

metodika se na Středních průmyslových oděvních školách vyučuje dodnes a vybrané oděvní závody ji stále 

používají. 
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zainteresovány na změnách charakteru oděvního průmyslu ve 20. století. Postupný vývoj 

trendů v oděvní výrobě ve 2. pol. 20. století lze rámcově shrnout do schématu: chemizace 

v 60. a 70. letech – mechanizace v 70. letech – automatizace na přelomu 70. a 80. let – 

racionalizace v 80. letech – optimalizace mezioperační dopravy a manipulace 

s materiálem v 80. letech a následná elektronizace probíhající doposud. Ve všech těchto 

obdobích VÚO nejen že VÚO reagoval na nové technologie, které přinášela výzkumná 

činnost v jiných oborech, ale byl rovněž iniciátorem těchto trendů a na základě inovací 

udával směřování vývoje oděvních technologií93.  

 

  

                                                 
93 Námitkou na tomto místě může být, že výzkumné úkoly realizované VÚO byly zadávány nadřízenými 

organizacemi Československými oděvními závody potažmo Ministerstvem lehkého průmyslu. Z výpovědí 

pamětníků však je zřejmé, že se jednalo pouze o formální proces a jednotlivá témata byla před oficiálním 

zadním s ředitelem VÚO konzultována. (Holcner 2013)  
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6 Závěr 

 

Vědecký výzkum odívání v souvislosti s konfekční výrobou naplňoval vizi 

socialistického režimu o expertním uchopení světa. Vládní ambice po vědeckém zaštítění 

všech sfér lidského života, vycházející z „vědeckého světového názoru“, byly realizovány 

na mnoha úrovních a v mnoha oborech94, v nichž byla s různou intenzitou mocensky 

prosazována ideologicky správná vědní paradigmata95. Z tohoto hlediska patřilo odívání 

k oblastem, v nichž bylo expertní uchopení realizováno záhy po nastolení komunistické 

diktatury a s palčivou naléhavostí, neboť situace v oděvním průmyslu vyžadovala 

bezprostřední řešení. Na rozdíl od jiných odvětví (např. školství), vědecký výzkum ve 

sféře výroby oděvů byl budován do značné míry „na zelené louce“, neboť mnohé úkoly, 

před něž byl postaven, se přímo odvíjely od nově budovaného zestátněného průmyslu a 

masová konfekční výroba byla fenoménem, s nímž dosud vědečtí pracovníci (minimálně 

v rozsahu státního plánování) neměli zkušenosti. Paralelu v uplatnění expertního 

výzkumu lze ale hledat například v zemědělství, kde rovněž došlo, byť s odlišnou 

dynamikou, k rozsáhlé strukturální reorganizaci. V této souvislosti bych však ráda opět 

zdůraznila průkopnický charakter Výzkumného ústavu oděvního, neboť zatímco většina 

agrobiologických inovací zaváděných v Československu byla importována ze zemí 

Sovětského bloku, výzkumné projekty k unifikované konfekční velikostní škále byly do 

značné míry původním a originálním vědeckým počinem, jehož výsledky byly naopak 

šířeny a implementovány do spřátelených zemí.  

Časový horizont práce bohužel nepokrývá implementaci výsledků zkoumaných 

antropometrických projektů do praxe, avšak její realizací došlo v Československu 

k zavedení propracované unifikované velikostní soustavy konfekčního číslování oděvů. 

Sjednocení velikostí bylo na první pohled samozřejmou, dnes však pro nás již 

z každodenní praxe neznámou pro-spotřebitelskou akcí. Současný model výroby oděvů a 

de facto i soudobá móda jsou fenomény natolik obsáhlými a specifickými, že jejich 

srovnání se studovaným obdobím není v možnostech pouhého odstavce v této práci. Dnes 

se s výsledky výzkumných projektů VÚO setkáme, trochu paradoxně, nikoliv v praxi, ale 

                                                 
94 V současné době je z daného hlediska českými vědci zpracovávána kupříkladu oblast školství, jíž se 

věnují například Doubravka Olšáková, Markéta Devátá či Petr Dinuš (Devátá, Olšáková, a další 2010), 

historiografií dané doby a intelektuálními dějinami se zabývá Vítězslav Sommer (Sommer 2011), (Sommer 

2013), mnohé z vývoje expertního výzkumu v zemědělství, lékařství, přírodních a sociálních věd je 

nastíněno ve studiích o pronikání ideologie do společnosti (Olšáková 2014), (Devátá 2014) či (Fasora, a 

další 2018). 
95 Proces popularizace vědecko-výzkumných aktivit, kterému se věnovala státně-socialistická vláda, 

programy určené k výchově a převýchově obyvatelstva či osvětové a propagační strategie, které režim volil, 

rozebírá ve své knize „Věda jde k lidu!“  historička Doubravka Olšáková. (Olšáková 2014) Její studie 

poskytuje nejen vzhled do problematiky vědeckých plánů a jejich popularizace a prezentace veřejnosti, ale 

také nastiňuje důsledky, jimiž uvedená praxe přesahuje do společnosti současné. Ilustrací o dějinách 

socialistické vědní politiky je pak také obsáhlá případová studie „Plánování socialistické vědy: Dokumenty 

z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu“ autorů Tomáše Hermanna a 

Doubravky Olšákové (Hermann a Olšáková 2014). 
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zejména v pedagogické sféře, neboť vyvinutá metodika JMKO, která byla v návaznosti na 

somatometrické výzkumy (výzkumný úkol DEKOLT) navržena jako optimální způsob, 

jak zhotovit střihové konstrukce oděvů, je vyučována na většině současných oděvních 

středních, vyšších odborných a vysokých školách. Ve výrobní sféře se tohoto 

konstrukčního systému dále držely mnohé oděvní firmy, které po roce 1989 vznikly, 

některé z nich fungují dodnes a danou konstrukční metodiku používají (např. Triola a.s., 

Jitex COMFORT s.r.o, REJOICE s.r.o., bývalý podnik OP Prostějov Profashion, který se 

jako jediný ze jmenovaných zabýval výrobou klasických svrchních oděvů, u nichž se do 

velké míry držel i široké velikostní škály). Pokud je mi však známo, žádný ze současných 

majoritních výrobců oděvů nenabízí v tuto chvíli na českém trhu velikostní systém, který 

by svojí propracovaností systému VÚO odpovídal. 

Výše uvedenou analýzou oděvnictví po roce 1948 jsem se snažila postihnout 

komplexní charakter zkoumaného oboru. V textu tak byly zdůrazněny dvě základní 

roviny, v nichž lze na oděv v dané době nahlížet. Z hlediska výroby oděvů jsou hlavními 

determinanty státně řízené konfekční závody, kterým vědecký výzkum určoval způsoby a 

technologické postupy práce, včetně velikostní škály zhotovovaných oděvů a 

konfekčního číslování. Druhým faktorem je však samotná produkce – vzhled a podoba 

vyráběných oděvů – v níž se expertní (lépe řečeno pseudo-expertní, neboť profesionální 

módní návrháři byly upozaděni na úkor politicky horlivých agitátorů) přístup 

manifestoval prostřednictvím boje za nový (revoluční) módní kánon. Jak somatometrický 

výzkum typizující tělesné rozměry populace, tak osvětové snahy o zavedení socialistické 

módy, hájí ideologické zájmy – směřují k vytvoření unifikované společnosti, snaží se 

jedince orientovat na práci a kolektivní činnost směřovanou k budování nové společnosti, 

prosazují myšlenky rovnosti, stejnosti a jednotnosti. V neposlední řadě naplňuje 

socialistické ambice o rovnostářském poskytnutí základních životních potřeb všem 

občanům. V praktickém, jednoduchém a pohodlném oděvu, jehož idea byla v rámci 

totalitárního diskurzu prosazována, se však odráží nejenom vize nového socialistického 

člověka, ale právě také konfekční způsob výroby. Domnívám se, že pátrání po míře, v 

jaké jednotlivé faktory vzhled oděvu ovlivňovaly, by ovšem hraničilo s diskusí nad 

pověstným vejcem a slepicí. Konfekční výroba naplňovala svojí masovou povahou 

socialistickou představu o státem řízeném a centrálně plánovaném průmyslu stejně jako 

vizi o socialistickém způsobu práce. Produkované oděvy měly – navzdory zcela odlišné 

realitě – poskytnout nositelkám (a nositelům) k užívání adekvátní oděv, aby se občané 

otázkou módy nemuseli nadměrně zabývat. Do podoby oděvu se však promítaly další, 

vzájemně provázané faktory. Masová konfekční produkce byla krom jiného z nemalé 

míry vynucena též poválečnou ekonomickou situací, která přála průmyslové velkovýrobě, 

jež byla schopná ekonomicky nejlépe naplnit poptávku po množství oděvů. I nedostatek 

kvalitních oděvních materiálů přispíval k růstu závodní výroby, neboť nízká cena látek a 

jejich protekční dostupnost při velkých odběrech tlačila výrobní náklady konfekčních 

továren dolů96. Ekonomická situace tak ve výsledku nahrávala prosazení preferovaného 

                                                 
96 V tomto ohledu však vnímejme konfekční výrobu a její rozmach v dané době jako celoevropský trend 

daný poválečnou hospodářsko-ekonomickou situací, nikoliv jako fenomén vlastní výlučně zemím 
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výrobního způsobu a naopak, zestátněná výroba, přestože modifikovala situaci na trhu, 

byla efektivní cestou, jak uspokojit poptávku po oděvech. Nová móda splňující 

ideologické požadavky kladené na socialistický oděv, byla rovněž módou technologicky 

předurčenou právě pro výrobu v konfekci. Střihové řešení navrhovaných oděvů umožňuje 

nejen snadné zhotovení v průmyslové výrobě, ale také je uzpůsobeno tak, aby v rámci 

výrobní velikostní škály vyhovovalo takřka každé postavě. Příkladem budiž preferovaná 

pohodlnost a jednoduchost oděvů, která je v modelech reflektována volnou siluetou 

přepásanou v pase a absencí náročných ozdob. Z technologického hlediska volné šaty 

nevyžadují při zhotovení náročné tvarování v podobě záševků a tvarovacích švů, 

z hlediska uživatelského se takový oděv mnohem lépe přizpůsobí odchylkám 

jednotlivých tělesných tvarů a zakryje nedostatky v padnutí šatů. Nově používané 

materiály, které se v textilním průmyslu objevily ve větší míře od 50. let (jako důsledek 

snížené dostupnosti přírodních vláken, ale zároveň jako přínos chemicko-technologického 

průmyslu), dávaly produkovaným oděvům užitné vlastnosti, které byly obzvláště vhodné 

pro nový životní styl zaměstnaných žen. Snadná údržba oděvů, nižší mačkavost některých 

chemických vláken s jejich odolnost byly propagovány jako pokrokové vlastnosti, které 

mají přinést ženám úlevu od domácí péče o oděvy. (Byť chemizace textilního průmyslu 

nebyla sovětským specifikem, nýbrž celosvětovým trendem.) 

Domnívám se, že komplexita, s níž vývoj v jednotlivých segmentech tvorby oděvů 

vědomě reflektoval situaci celého odvětví, byla značně proměnlivá, jak ostatně ilustrují 

výše uvedené mnohdy intenzivní spory mezi hlavními činiteli – výzkumem – výrobou – 

návrhářstvím – uživateli. Zaměříme-li se na kontinuity a diskontinuity, jež jsme schopni 

ve studovaném tématu vysledovat, jeví se soubor somatometrických výzkumů 

realizovaný VÚO jako zcela bezprecedentní výzkumný počin realizovaný ve jménu státní 

ideologie. V samotném pojetí výzkumu a jeho prezentaci řešitelským týmem však není 

pronikání ideologických vlivů ve větší míře patrné, resp. je zřejmé pouze cílené využívání 

jazyka státně-socialistického diskurzu při oficiální komunikaci. Lze se domnívat, že 

jednotliví aktéři prostřednictvím řešení dané problematiky převážně pokračovali 

v zaběhnutých intencích své profesionální práce, aniž by výrazně reflektovali jakoukoliv 

změnu paradigmatu. Ideologický vliv je však patrný zejména po roce 1951, kdy byl 

zásadně navýšen počet zaměstnanců VÚO a v rámci podnikové struktury začala být 

zaváděna osvětová hnutí (zlepšovatelské hnutí, sbor stachanovců, kolektivy 

socialistického soutěžení atd.). Přestože se s referencemi na uvedená propagační hnutí 

setkáváme ve výročních zprávách a dokumentaci chodu ústavu, výzkumné zprávy 

k řešeným vědeckým úkolům si po celé zkoumané období po obsahové stránce 

zachovávají značně apolitický charakter. Z pramenů je zřejmé, že Výzkumný ústav 

oděvní reflektuje v rámci státní hierarchie svoji aktérskou roli. Formulace zpráv a dopisů 

budí dojem, že autoři své pracoviště vnímají jako značně autonomní, vystupující vůči 

                                                 

sovětského bloku. Průmyslová výroba konfekce se v zemích Západu rovněž rozmohla jako majoritní 

způsob produkce oděvů, přirozeně však měla kvůli odlišným politickým a ekonomickým kořenům mnoho 

odlišností od státně řízeného systému.   
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socialistickému státu sice v podřízené roli, avšak s jistou suverenitou, jejímž zdrojem je 

právě vlastnictví specifického expertního vědění97.  

Rysy kontinuity nese i módní návrhářská tvorba, která z hlediska kvality a odbornosti 

v mnohém navazuje na předválečnou situaci, a to zejména bezprostředně po roce 1948. 

Popisovaný střet zastánců následování světových módní trendů a agitátorů za „novou 

socialistickou módy“ sice vnesl do návrhářského prostředí značný rozkol, přesto bychom 

měli být obezřetní v tom, jaký mu přikládáme význam. Snahy o vybudování nové 

socialistické módy jsou nanejvýše zajímavou ilustrací dopadu ideových hodnot na 

podoby oděvu, avšak v celorepublikovém měřítku se jednalo spíše o horlivou snahu 

několika horlivých autorů než o celospolečenský fenomén. Vezmeme-li za příklad 

výtisky Ženy a módy, plamenné články revolucionářky Jiřiny Spalové se nachází těsně 

vedle referencí o světové módní linii a tipů z pařížské módy pro nadcházející období. I 

v této rovině se tedy odpověď na otázku, jakým způsobem byly akcentovány zásadní 

politické změny, spíše roztříští na výpovědi o individuálních motivech jednotlivců, kteří 

volili subjektivně nejlepší strategie fungování v nově nastoleném mocenském uspořádání.  

 

                                                 
97 Velkým minusem je v tomto směru bohužel omezenost pramenné základny, neboť velkým přínosem ke 

studiu aktérských strategií by jistě byla například interní komunikace mezi zaměstnanci, která se bohužel 

v archivním fondu nedochovala. Rovněž o aktérství dalších subjektů – nákupčích oděvů, měřičů 

podílejících se na somatometrické akci, zaměstnanců výzkumného ústavu či výrobních závodů a dalších, 

nenalezneme ve studovaných pramenech dostatek materiálu. Jejich analýza by jistě zasloužila samostatné 

zpracování a otevřela další možnosti, jak na zkoumanou oblast nahlížet.   
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7 Seznam použitých zkratek 

 

BLR Bulharská lidová republika 

ČSM Československý svaz mládeže 

ČSR Československá republika 

ČSSR Československá socialistická republika 

ČTZ Československé textilní závody 

JMKO Jednotná metodika konstruování oděvů 

KSČ Komunistická strana Československa 

MLR Maďarská lidová republika 

n.p. národní podnik 

NDR Německá demokratická republika 

OP Oděvní průmysl 

OZJW Oděvní závod Jiřího Wolkera 

PLR Polská lidová republika 

RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

SÚS Státní úřad statistický 

TT Textilní tvorba 

ÚBOK Ústav bytové a oděvní kultury 

ÚLUV Ústředí lidové umělecké výroby 

ÚV Ústřední výbor 

VHJ Výrobně hospodářská jednotka 

VŠUP Vysoká škola uměleckoprůmyslová 

VÚO Výzkumný ústav oděvní 
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